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हं ऱ्ु क. 

हिंदुस्थानांचा इतिहास. 
-व्् << ४८>>2 क्या 

( हिडु व मसलमान राजांचें वर्णन ) 

नामदार मोटस्ट॒अट एल्फिन्स्टन यांचा 
मूळ ग्रंभावरून 

विश्वनाथ नारायण मेंडलिक 

यांणी, 

मराटींत केला. 

भाग पहिला, 

इं पुस्तक इ० स० १८४७ चा आक्ट २०ममाणें रजिस्टर 

केले आहे. 
'मच्छळभक्ष 

मुंबईत 

गणपत रुष्णाजी यांचा छापखान्यांत छापला. 

शा० श० १७८२, 

इ० स १८९१, 

( यावरूत दुसऱ्या भाषेत भाषांतर करण्याचा 
हकहि.मालकाने आपणाकडे 

| गेवेठा आहे ), 
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मेहेरबान जान हा्कनेस साहेब इस्कायर, 

एलू एल. डी., 

एल्फिन्स्टन वियाठयाचे अध्यक्ष 

यांस, 

हा यंथ, 

त्याचा निरंतर आक्षारी शिष्य 

भाषांतरकरत्ता, याणे, 

अत्यन्त सन्मान व सत्कार पूवक. 

नजर केला असे. 
पि लहस््््थयादयय्कययबययबबयाययावव॒बावाबवपहा 
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रा ऱ्या क 
6. व 

भरस्तावना, 

पढील भाषांतरांत॑ शब्शास शृंब्द न उतरता सरळ मरॉ- 

ठी भाषेत ग्रंथकाराचा आशय कळविण्याचा यत्न केलेला 

आहे. तो यत्न सवेत तडीस गेलां आहे असा अभिमाय 
भाषांतरकत्ता वागवित नाही; परंतु मूळांतील अर्थ अगदी 
सोडून छिहिलेठे असे ठेख फार नसतील अशी त्याची आ- 
शा आहे; आणि अशा घुक्या जर कोणी ग॒हस्थ कपाक- 
रून त्यास कळवितील, तर (या ग्रंथांची दुसरी आदवत्ति 
छापल्यास तात ) त्या नीट करण्याचा यत्न त्याजकडून हो- 
ईठ. जा टीपा साधारण वाचणारांचा उपयोगी नाहीशा 
दिसल्या, त्या सोडून दिल्या आहेत. 

हा ग्रंथ मागील चार वर्षात सरकारी कामांचा वेळ 
खेरीज करून फावल्या वेळांत केठा आहे, आणि कांही 
कारणानीं मध्ये अडचणी येऊन तो पष्कळ वेळा बेर्दहिं प- 
इडा होता. सांमत मेहेरबान इ. ऐ. हवाडं साहेब डेरेक्टर 
आफ' पाब्लळ इन्स्ट्कशन् व दत्षिणभमाषेत पस्तकं 
प्रसिद्ध करणारी मंडळी यांचा उदार आश्रयाने हा ग्रंथ 
बाहर पडला, ह्मणून भाषांतरकार त्यांचा आभारी आहे 
तसाच डाक्तर भाऊ दाजी यांणीं या ग्रंथसंबंधी पष्कळ 
उपयोगी माहिती सांगितली व॒ पुष्कळ ग्रंथ पाहण्यास दिठे 
हणून तो त्यांचाहि आभारी आहे 

_ हिंदुलोकांची राज्यरीति, धर्म, रीतिभाती, इत्यारे, 
पामकरण जे पाहले तीन भाग आहेत, ते सांमत तसेच रे- 
वठ आहत. जर उत्तेजन मिळाठे तर पर्ढे ते याच सांचा- 
चे छापे जातील. हणजे या भागाचा परवणीटाखल ते 
घाघण्यास सुलभ पडतील 

__ ता०७मार्च$ ८६५१ 



ह$ 

टिंदुस्थानाचा इतिहास, 

भाग १ ला. 

भसल्मानलोक हिंदुस्थानांत स्वाऱ्या करूंलांगठे तोंपर्यंत 
क 

हिड्लोकांचा माचीन इतिहास. 

पकरण पहिले. 

उत्तराहडुस्थानांतील लोकांचा वृत्तान्त. 

र् ह. ची स्वारी ७ ७ ७ ७ ७ १ छे $$ 

भारतीय यद «.. 
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६२ 

१२३ 
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कनोज «.«*«*०«०*«०००८ 

इतर राज्ये «१. ««"*"*- 

प्रकरण इसरें. 

दक्षिणेतील इतिहास. 

द्षिण देशांचे पाचीन विभाग 

आणि तेथील लोकांची 

स्थिति ,«"*««*««:** 

क्रॉवबिड अथबा तमिळदेश- . 

कनाटक *... 
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२८ 
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दुसिणेंतील राज्य आणि सं. 
स्थानं 
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अनकमाणिका, 

ं । 
काकण ७» » कै क क कर क क क ह. न 3 १ आंप्रदेशचे राजे ब्र $ & ७ & ४ 

_ केनॉटक आणि तैलंगण .-. 3२ ओंढ्यांदेश 
बल्घाळर जॅ * ७ «८.५७ & ७ ७ क. & - भ् महाराण्द "| ७३ $४% 4१ & ३ & ७. & क 

यादूव-.,., ०". ** 9२ तग्र' .... 

कनाटकचे चाळुक्यराजे -. ३२ देवगारे .. .. 
कालग एथाल 'चालक्य राजे ३)३| 

भाग दुसरा 

प्रकरण पहिलें 

आरबलोकांचा स्वार्या. 

ति आणि वट ी » १ क क हे क ळर । न ह..." 

| इराणदेश घेतला रा. द ट्ट कारणे 

'एुसलमानलोकांची हिंदुस्था- 

३ «& ७ ३ & अ के के. स ६६४ ६२, कांनां घेतला 
५३ ७०६---५७१२ 
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मुसलमानांची हिंदुस्थानांत 
गति कां मंद झालो त्याची 
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' नावर पहिली स्वारी ३० मावरुळुनहर पांत आरवलो- 
| इर स 

क १ ७ झो झा को 

- सिमाना वशाचं राजे. इ० सण 
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अनुकमणिका, 

गजनी वंशाचा मूळपुरुष अल- 

प्तगीन 
अलप्तगींनाचे बंड ... «. 

सबक्तगीन «.« 

लाहोरचा राजा जयपाळ - . 

याचींस्वारी, ,.«.«... ०. 

पृष्ठ, 

त्या स्वारीत सबक्तगीन जिंक- 
७५ ला 

पूर्वेकडील तातारलोकांबराबर 

युठठ करण्यास सवक्तगीन 

समानी राजांस सहाय क्षाला 

८|सबक्तगीनाचें मरण ...- 

गजनवी वंशाचे वर्णन, 
प्रकरण तिसरें. 
सुल्तान महमद 

गादीविषया तंटे. इ«स० ९९७ 
महमूद आपणास स्वतंत्र असें 

ह्मणवू लागला इ० स० 
र ९७६ ««« «८००५ «4 ७७८ & 

महमूदाची पहिली स्वारी इ० 
स० १००१००«०५०००७ 

महुमूदाची दुसरी स्वास *« 

महमूदाची तिसरी स्वारी . - 
तातारलोकांचा राजा इलीक- 

खान याणें याचा राज्यावर 
हल्ला केला ««««- « -« « 

इळीक खान हरला. ««- . - 

महृमूदाची चोथी स्वारी ३० 
स 9१००८००००७ ०१० ७ 

निकराची लढाई 
नगरकोट एथील ज्वालामुखी 
घोरदेश घेतला इ*स० १०१० 
महमूदाची हिंदुस्थानांत पांचवी 

स्त्रारी 

७ ७ ९४ 9» ७ ७ 

& १ $$ & ७ $ ७8 & ७ १ 

ट्ष ौ स्वारी ५०५०००१५०४ 

स्थानेश्वर लटला 
सातबी च आठबी स्वारी « . 

मावरुळनहरप्रांत घेतला 
हिंदुस्थानावर नववी स्वारी 
कनोज «१०१००००, ७० 

दृहाबी ब अकरावी स्वारी, 

पंजाबप्रांत काइम घेतला « « 

सोमनाथावर बाराबी स्वारी 

परत येत असतां ओसाड दे- 
शांत महमूदांचे हाल झाले 

सल्जूकीलोकांचें पहिलें बंड 
ते महमूदानें मोडिळें, इ० स० 

१०२७ «»««०५.-«०८००८ 

महृमूदाने इराणदेश घेतला 

महमूद मरण पावला इ० स? 
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पृष्ठ. 
महमूदार्चे दरबार व फोज यां- 

. तीछ लोकांविषयी - .. . 
तुर्की लोकांविषयी -..... 
तातारलोक -... »%१९० ५ 

१३9१ 

१३५२ 

१३० 

सुळूतान महम्मद इ० स? 
१0७9० **५०००५४५०-८८ 

सुळूतान मसाऊद्॒ इ० स? 
१०३० ५» ७ क ७ > » > & 

सळजूका लोकांचा उद्य - - 
त्वांचा मसाऊदाबराबर लढाया 

सुलतान मोदुद् इ०स० १०४० 

१०४९ 

सुठूतान अबुळू हसन इ० स? 

१०४ ९---१०५१ 

अ क १श्रे 

3४२ 

१४४ 

७३. » ७ ७ & क्त &. &. 

सुठूतान 'अबुळू रसीद् इ०_. 
स०१०५१- १०५२ .. 

सुळूतान फरुखूजाद इ० स 
११५२---१०८५८ , . 

सुलतान इजाहिम इ० स० 
9११५८--१०८९ .-.. 

दुसरा सुळूतान मसाऊद् ३० 
स० १०९८---१११४- ८ 

सुल्तान आर्सलांन इ० स० 
१११४---१११८ 

दृष्ट 

१ 

चट 

पु६ 

क ७ कर & 

असकमाणिका, 

पृ 
इराणी लाकांबिषवी , .. .- «. १३५ 
या सर्वे लोकांचा महमूदाचा 

राज्याशी संबंध ..... «. १३७ 

र 

चे रथ 

क पकरण चाथे, 

महमूदानंतर'चे गजनवी राजे, व घोरी वंशाचे राजे 
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बार (१) सिधुनदार्चे तळवट (२) गंगेचे तळवट 
स्वाभांविक ( ३ ) सिधुनदाकडील ओसाड रेंतीर्चे भेदान; 
"ण. आणि (४) ज्य उंच मंदेशास अलीकडे मध्य- 
हिदुस्थान असें हझणवात 
.... पॅसधुनदाचा तळवटाच्म वरीठ विभाग, जास सांमत 

[त जा नद्या वाहंत आहेत 

अथम मख्याव झाला 



स्टे ँ उपादधाल, 

| १ खल ओळी ळागून, त्या हळ द 

पर्वताचा शीं गुजराथचा' सरह दीवर निळ - 

करून, चाकी उत्तरेस सतेठजनदीपासून दक्षिणेस समुद्रा'च- 
यंत अर पर्वत व म. अवनी यांचा मधील सवे देश, छा 

संभावार रेती असून मध्य ती. जवांसारखी आहेत. अशा 
बे जसलमोर हे सवात एक अति मोटे ठिकाण आईई. 

आहे; तो गुजराथ ब रिध यांमध्ये जसा कांही 

सपाटीपासन याचा प्भागाची उंची स्थलविशेषी १५८ «. 
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] 



1 उंपोडूपात, न् 

गुजराथ व बंगाल यांची ए सि 
दस्थान व दक्षिण यांतून कोण्या! | हि हे भागांत 

आहेत, परंतु जे हिद्स्थानाचे भाग त्या त्या मांतांजवळ 
आहेत स्यांशी ते ते कांही ळत आहें 

मा ममुना मानत स न स कश या पढ. ७ 0 का क पज वि 

१४,००,००,००० धरि ली असतां 'चाऊंल; 

रि क्ल ह 

ऱ ? 



े बरीच जास्त होती.) 

१ बिटिशू सरकाराचा. हिंदुस्थानांतील राज्याचा बिस्तार ब त्यां. 

खुद नेकनामदार गव्हर्नर (चोरस मेट)  . 
जुनरल साहूंब यांचा परत्यस उडकम- 
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वस्तीची व देशांची मार्ने अळीकडे फिरल्यामर्ळे बर 

त हो “ अनाठूस आफू इंडियनू आडमिनिस्टेरन, सन 
१ घेतली आहे. मा० क 



ज्ञ उपोद्चात, . ७ 

हिंदुस्थानांत सर्वच एकसारखी घस्ती नाहीं. ठिकटि- 
काणचा वस्तीत फार तफावत आहे. खासं बेंगाल देशांतील 
बदुवान नामे: एका विस्तत मान्तांत द्र चोरस मेठास ६७५ 
स्यकांची वस्ती आहे, असे खचित झालें आहे; आणि | 

"र: कहिडुस्थानांमध्यें मोठसषेठे गांव व शहरे पुष्कळ आहे 
त, अशी मसिद्धि आहे; तथापिं त्यांतील एकहि शहर मो- 
ख्या. भर वस्तांचे नाहीं. सांमत त्यांचा मोंडत्या काळीं 
'च्यातांठ मजा सुरोपांतील दुसर्या मंतीचा नगरांहन जास्त 
नाही. -कलळकच्ता शहरांत; : वेशीबाहेरीळ कर्ती खेरीज 
'कूरून :फ़कवे .: २६५०० ०:-छोक : आहेत; आणि दुसरी 
-२०७,०००-हून अधिक स्थाईक वस्तीची अशी दोन किवा 
तीन यांहून अधिक शहरं नाहींत 

जा मदश “" उत्तरअक्षांशांपासून ३५” उत्तरअक्षां- 

शपयंत पसरलेला आहे,आणि समुद्राचा सपाटी- __ 
पासून हिमाल्याचा शिखरापर्यंत जाची उंची 0 
आधक' उणे झाठी आहे, त्यां शीव: बड :::: 
"याच साहाजकच परसा्कतव:झाठी आहे; परंतु हिदु- 
स्थानाचा: उत्तरेकडेस-: जीः:मोडी- पवेतांची सांकळी आहे, 
तचा पोटातील भंदान पाहिल असतां तारतम्याने त्यांत हवे- 

करून पाहतां एथीठ हवा .विंलक्षण उष्ण आहे.या देंशा- 
__.'चा बहुतेक भागांत वषीतून तीने महिनेपर्यंत पदार्थ करपून 

-_.२ अति उष्ण दिवशी उष्णमापकांत कांही वेळपर्यंत १००० अँशॉर 
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भू ' उपोंदघात, टू क 

ऱ्यास मुसूम असं हणतात. ती जूनपासून आकरोबरेप- 
येत वाहत्ये. जे देश समद्रतीरी आहेत, तेर्थे पावसाचा झड 
हता; त्याताहू मुख्यत्वेकरून जे खोलगट मंदेश आहेत, 

- तेथे विशेष होतो. जा देशांस डोंगरांचा आश्रय असतो 
पथ मात्र तसा पाऊस पडत नाहीं. उदाहरण कारोंमं 

घाटावरील _मंदेश यांचा आश्रय आहे; हणन तेथें नेकंवत्ये- 
केडांठ वार्याने पाऊस पडत नाही; जेव्हां बंगालचा उप- 
सागरावरून आकटोबर व नोवेंबर महिन्यांत ईशान्येकडन 
वायु वाहतो तेव्हां त्या देशांत पाऊस पडतो. हिडस्थानांत 
किती कडाक्यारने पाऊस पडतो, याविषयीं थरोपांत कल्प- 
ना देखीक करवणांर नाहीं. जर्री या पावसाची मर्यादा 
चारच माहने आहे, आणि त्यांताहि अत्येक महिन्यांत बरेच 
दवस व मत्येक दिवशी बरेच तास उघाडी असतव्ये, तरी 
हदुस्थानामध्ये जो सवे पाऊस पडतो, त्याचं मान इंग्लं- 
डात जा सवे बारा महिने पडत असतो त्याचा दुपटीहून 
पुष्कळ जास्त आहें शिक्षा  . 2 1 

-__.. वर सांगितल्या फेरफारामुळं वर्षांचे तीन काळ 5 होतोव: 
उन्हाव्ठा, पावसाळा, आणि हिवाळा. यांतून हिवाळा हा 
बडुधा समशीतोष्ण काळ आहे, आणि त्याची म्योदा दु 
सऱ्या दोहोंपैकी मत्येकापेक्षां जास्त आहे | 

हदुस्थानांताठ सुपीक जमीन व तांत 
स्वाभाववक 

उत्पन्न होणारे उत्कृष्ट पदार्थ, यांची माचीन उत्पन होणारे 
काळापासून मख्यांत आहे. 

___. ३ हणजे सुमारे ज्येटापासून आश्विनापर्येत, भा० क, 



इतिहास. जं 

झाडे त्यांत 
बांधण्यास व बहुतेक दुसऱ्या 

ट॑हाउंचवंउ- 

बॅऱ्यां 22: _ चह 

खाबर् 



ल्यांचा दांड्याठा, अथवा त्या श् हेथ्याचा खांबाला अथवा 

द्रल कांचा नि निशाणांच 1 काडीला; तसाच गांबंढेक ऱ्या- | प झोपडीचा बांशांना, हा उपयो- 
या नांबूचा करितात. 

पि्णण त्याचा लठाबचब स् क्यू निघतात णक रु. 

ल्या व हांतऱ्या विणण्यास व डस र्या असंख्य 



८. 

तला पोफळ असं 

मिश्रित करून हिंदुस्थानांतील सर्व मकारचे लोक खातात. माडाचा दुसऱ्या एका जातीपासून सेगू ऊर्फ साब्रू 

कोरं अतिशय आहेत * 
व केलदोंडे पश्चिमचा किनाऱ्यावर पष्कळ 

सहज पिकवितात. . हिदुस्थानांत 
सिक पदार्थ उत्पन्न होतात. कितिएक 

खुवास- 

तेकू काढतात त्यास 



ऱ्यावरीठ मंदेश, एवढ्यांमध्ये मात्र आहे 
तिक मंदेशांत तां 





यो या गा, शु द 

डु ष्षा घात्तात व , चढे उ भाडे तुणाने घरावर 

लावून देतात, तेणेकरुन सर्व धरावर हिरवीं पार्नेबमा 

य ते होतात 
बैशांतीठ फळे ही शि 

 अमदे व रसाळ आहे, बह 
) खे पार्बे बनव केव्ही केव्हां ६» 

पावून ३० एनल पर्यत असते 
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ह 
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फॅ उपोदूघात. ७ 

व हरिण यांचे मोठे कळप सववत्र पाहण्यांत येतात. चानर 
जंगलांत पुष्कळ असतात, व तसेच शेतकोचा मदेशांत व श- 

ह्रांताह असतात. साळू, मंगुसे, खवळीं माजर, घोरपडी, 

व॒ पाठीचा दुसऱ्या जाती हें जीव सवंत्र असतात; त्याच म- 

माणे सर्प, व दुसरे, उरग माणीहि अतिशय असतात, त्यांतू- 
न कांहीं विषारी असतात, व कांहींपासून अगदीं उपंद्रव 

होत नाहीं | | 
_ या देशांत घोडे पुष्कळ आहेत; परंतु ते बसावयाचा 

मात्र कामास लावतात. नांगर, गाडे, तोफा, एतद्देशींय रथ 

इत्यादि ओढण्याचा सर्व कामांत, व तसंच सर्वे तऱ्हेचे बा- 
रब्रदारीचे सामान व व्यापाराचा जिन्नस नेण्यांचा सर्वे 
भार बेलांवर असतो. तशांत कित्येक मंदेशांत खडकळ वा- 

ला पुष्कळ असतात, व दुसर्या मंदेशांमधील रस्ते वषास पा- 
वसाने बिघडन जातात; यामळ जितका गोणिबेलठांचा उप- 

योंग होतो, तितका गाडिबेठांचा होत नाहीं; व त्याच का- 

रणामुळ धान्य, मीर, व दुसरे व्यापाराचे जिन्नस एका दे- 
शातून दुसर्या देशांत लेत असतांना असंख्य बेलांचे कळ्प 
चाठून पांथस्थांचे रस्ते वारवार अडवून ठाकितांत 

उंट बेलापेक्षा जलद चाठतात, व त्यांहन ओझंहि 
अधिक नेतात. हे श्रीमंतांचा पदरीं असतात, व ठश्करांम- 

ध्येहि पुष्कळ असतात. हत्तींचाहि त्याचममाणे उपयोग प- 
डतो. मोठे तंत्र, जड सत्रंजा, व दुसरे कांहीं जिन्नस जांची 
खंडे करितां येत नाहीत, ते नेण्यास हत्ती ठाविल्याशिवाय 
चाठत नाहीं. या देशांव हशी अतिशय आहेत, परंत लो- 
क बहुतकरून यांस दुधाकरितां बाळगतात, व त्या दुधा- 

' पासून नाना मकारचे पदार्थ करतात. गाडे ओढण्यास रेडे 



हेत, व बकरे त्यांहून जास्त आहेत. अति नीच जातीचे 
लोक डकर बाळगतात. . कोंबडी इत्यादि गहपंक्षी हे तितके 

पुष्कळ नाहींत. त्यांतूनहि हिदुलोकांस पाखरांची चीड 

झुभ्रं क्रांच व; इग्रेंट 
असतात तसेच करंडे क्रांच, हंस, ठावे, आटोलानं 

नाना भकारच 
् वः 



झं उपोट्घांत, दु 

जॅनाट काव्य आहे, त्यांत तिख्याची मख्याति केठेठी 
आहे; आणि अंद्यार्पिह स्वरासाने व दमाशश्कस एथीलठ 

निमंचे. यांच पोलादाचे केठेठें असतात. क्षीरस्कांटंक 

याकूत, लाठ यांकूंत, लसंण्या, विरोजा, अकीक, गोमेद 
इत्यादि जीं हिऱ्यापेक्षां हठक्या पतीची रत्ने, ती पुष्कळ 

. सांपडतात. पथ्वीवरील बडुतेक मोत्ये व त्यांत जीं उत्कृष्ट 

आहेत तीं, सवे सिहलड्रीपाजवळीळ खाणींत सांपडतात. 
संजाबमांतांत एका डोंगरांचा ओळींत सेधेलोण सांपडते, व 

. अजमीराजवळ सांबर नाम तठाव आहे त्याचा पाण्यापा- 
सून पष्कळ खावयार्चे मीठ करितात, तसेंच समद्राचा 

पाण्यापास्ूनाहि पिकवितात. . एथे सोरा इतका पुष्कळ आ- 

__ हे, कीं दुसऱ्याहि पुष्कळ देशांचा तो प्रवब्थास येतो 

देशाचा रचनेमळें आणि हवा व कत थांचा विलक्षण 

धमामुळे हिदुस्थानांत ठढाईंचा कामांत पुष्कळ फेरफार 
होतो. जा डोंगरांनी या देशाचे तुकडे तुकडे पडलेले आ- 
हेत, त्या डोंगरांचा ओळींतन जा खिडींचा वाटा आहेत, 
त्यांचा धोरणार्ने रस्ते मळतात, व बहुधा त्याच कारणामुळे 
छढायांचीं ठिकाणेंहि मुकरर होतात. लढाईंचीं कार्भे बहुधा 
पावसाळ्यांत बंद राहतात; व व्या कतुचा अखेरीस दा- 
णांवैरण पुष्कळ ज्ञाठी, हणजे पनः सुरू होतात. पाण्या- 
चा पुरवल्यावरून छावणी यावयाचे धोरण पुष्कळ ठेवावे 

लागते; कारण मत्येक फोजेबराबर सामान नेण्याकरितां ह- 

जारों बैठ वगेरे जातात, त्यांस आयासारशिवाय तें पाणी 
मिळण्याजोंगें असलें पाहिजे. आपला शत्रु ने्थे छावणी 
देणार असेल, ते पाणी आपण घेतर्ठे असतां आपल्या शतूस 
आपल्याबराबर लढाई केल्याशिवाय परिणाम नाहीं असें 



८-६ 

ञ्भ 

र्ते. वर्षीत जो चातुर्मास्यांत पाऊस पडतो तो 
वर्षी नाहींसा झाला, हणजे दुष्काळ पडून, व्या 

बरोबरीठ येणाऱ्या सवे वि्पात्ति माप्त होतात, 1; 







प्र $ उततराहदुस्थानांतीळ लोकांचा वततान्त, चु 

ल्याचानें भरवसा ठेववेल. परतु जर या- 
त हैदू राजे गै दशिणेत भाळ नसून. याची 

त्ये. कारण राम 
या होण्यापवी झार हधा सर्वोर्चे 

मत आहे. तेव्हां जर वरील गोष्ट ममाण धरिली, तर या 
मतास बाध येतो. कारण मनुस्मृति झाली 

यी मोडी इमारत लहार नशा पायावर बांधिठीशी दिसत्ये; 
शषाणि त्या वेळीं जा देशांत पराक्रम केळे असतां लोकांत व- 
णंनीय असेव घाट्त असत. 

झाला असावा, असे दिसत 



>, णि राजंधानीची 

> 
क 

अ यद. झारले. तेथपर्यंत इतिहासांत वणन करण्याजोगी 

सहायाथे आठे 

संस्थाने होती अज 

."प्रॉडवांचा एक सहाकारी होता 

_ असतां, याणें गुजराथेमध्ये 
| 

डे सहाया्थ जे राजे आले होते, त्यांमध्ये 

मगध ब बुंगाठ, अयो- 



ह बत / 1. 

ज्र भृ तु बलक 1 7 | हर कवि 

ना, यांचा नाश झाल्यामळें. ते फार इ: 
शु कल की 281 ग? न्यू र 

महाभारतांतील कथा रामायणांतील कथभपक्षां अ 
विश्वास उेवण्याजोगी दिसन्ये. भारता  हिडुल धा 



अ क क, ३ ५.८ २००० हरिक 

७. . 

डवा 

1. पक्षाकडे मग्थेदे- 
९. 

माषांतरकर्ता. 
क्य 

1222-15 ी टू 

टं भग्राक “ ब् 







हिंदुस्थानांतील लोकांचा धृत्तान्त, वि 
, ञा चा कळ दिसतो; तेव्हां 
अधिकार स्यांनञा स्वतांचा देशानाहेर 

कांहीतरी चाळत असता. अथवा त्यांभकडे सावंभोमत्व अ- 

कांचा प्रंथान्तरर हावे तर त्यांमेध्ये चं. 
षे मछप्राति दिसत नाही. त्यावर नेहमी 

करित असत, त्यांचा पराभव करण्यास त्याज- 
वळ ग केयाड ताहृरा नसे, परंतू त्याचा मधान होता. तो 

राज्य कारत असता, सिकंदर बादशाहाचा सरदार 
सेल्युकस निकेतर हा व ाकाजिया मांताचा अधिकारी अ- 
स सून सिधुनर दावरील ज॑ प्रीक लोकांर्थे गाणे 

ना हणजे माळ्यामांत या'या सुभेरार होता 
श॑ झथातू स्याचा वापाचाच राज्यांतठा असावा 

दुसऱ्या पुष्कळ वंशाचा राजांनी, भाषण 
सौर्वभीम आहो अत 

| तोदे- 

पळ, प ता 



क्य 

धोरण लागत नाहीं 



सा ठेवतां येतो, तितका 
वितां थेत नाही. परंतु आतां कांही जुने खोदीव लेण सांपडले आहेत, त्यांवरून वरील वंशाव- 

व्यांतील निदान चोथी तरी वंशावळी ही ₹ 
दिसते, आणि तिजवरून पाळ या आडनावाचा राजांची मा- हका फुळतां ये ये; ते राजे बंगाल देशांत बहु 

कन्याकुमारिकाभूश- 
सून सिधुनदापयेत, ए- 



लाट कत 



श 

जावर बसावेण्याविषयी यत्न केला असे आणि 
स्थानाचा अगदीं पश्चिभेकर्ड ल देशांत, व दक्षिणेमध्येंहि 

तवाथ्या पाठविल्या असतील; कारण जर असें नसतें 
तर र ्याचवेळ्चा ताभ्रपठासारिख्या लेखांत इतक्या देशा य 

दिसून येते. की बंग गालचे राजे मोठे बलाढ्य होते, आणि 
जसे इतर - वांचे राजे हिदुस्थानाचा सावंभोमत्वाविषयी 
हक्क दाखवितात, तसा'च यांचाहि आहे. आतां ही सार्व- 

ण वर सांगितली & आहेत स्यांजमध्ये वरील इतिहास हा- 
हिंग णिका ह्नि.. पाल या वंशाचे राजे झाल ल्यानंतर सेन या आढ नावाचे राजे झाले; त्यांचा वंशाची मुसरू- 
मानलाकांनी इ. सन १२०३ चा सुमार समाप्ति केली 

ी आता माळवादेशाचा इतिहास सांगर्तो 

सून, झण' जें डस सवी सना पूर्वी ५६ ' वैचीवर 'बाठू झा- 



१४ “ हिंडुस्थानाचा इतिहास. भा० 9१ 

विलक्षण गोष्ट आली, की विक्रम राजाचें घो- 
डे त्यांत ढकललेलेंच असतें. अशाच गोष्टींतून मजकूर जुळ- 

हाचा खरे खोंटेपणाविषयीं फारशी खटपट न कारितां, 
कनेळ् विझू फोर्ड याणे एक ग्रंथ रचिला आहे. त्यांत 

गितठेल्या सर्व कथा त्या त्या काळीं झाल्या असें धरिले 

बिद्दान् ठोकां 
"क. 

] त्याचा संबंध नीट जुळत नाहीं, यामुळें या वत्तान्ताचा 
रसा उपयोग होत नाहीं. शोध करून 

र 
१ 



षेशाचा एका पुरुषानं पुनः आपल्या देशाचे स्वातं- 
केल, आणि त्या वंशा रावे राज्य केरू. ला- 

रोवटी इसवी सन १२३१ त मुसलमानलोकांनी हा 

चा दूसऱ्या हकोकतीवरून गुजराथमध्ये फार पथ 

माचीन काळी एक राज्य स्थापित झाले असावे असें बायत 
दुसर गुजराथ देश ह स्व हुं परे 

र" जेते. हे राज्य अयाध्यमध्ये जे सूयवंशी 
राजे छल स्पांतील प्कनकसंननामक्र ण्का पुरुषाने लर 

[सून ५२५४ पर्यंत राज्य करित 
. शेवटी सन ७२४ इराण 



येऊन, 
तेव्हार्या 

' राथेंतून पळून मेवाड देशांत 
झाले. तें राज्य अद्यापि 
ल्या रानट ठोकांनी वलभीपुरीचा रा 



तीस र इ० स० ५२४ त मोडे, आणि नोगे होशोरवान 
आरंभच इ० स० ५३१ त 

 बैल्लभी एथीक राज्य मोडल्यावर र चोरे रि नावाचे राज- 

ही राज धानी अनल, वाड 

था बंशा चा [वटील राजा इ० स० ९ ३१ त | मरण 

पावला ४: 

हाहि डर श्थानांत आला तेव्हां स्थाणं या राजां गा  पराज य करुत स्पांपासून कर घे त्था रामि है प्याटक्य 
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कनोज. क कन्याकुब्ज हणजे कनोज या राज्या इत्तकी नोंः दुसऱ्या जाचान हड्राज्यांतून थोड्यांचीच 
> 6 

ाह्राताठ एक होय. एथील बाल्मणां- 

झणतात, ही जात मोठी व जिकडे तिकडे पस 
झुसलु्मानलोक मथम हिदुस्थानांत स्वा- 

देश ठोंब व अरुंद आहे. 

कांहों आधार ना- 
असे समजते, कीं कनोज 

सनाचा ११ 

ने येऊन गादी 

ससलमानांनी 



ल ह्मणून थोडय़थांत स गिता 
१ मगध ( झन बहार ) राज्म.ऱ्याविषयी महाभार- 

तांत वर्णन आहे, व खुनानी य्ंथकार इ० स पूर्वा ३१०० वर्षी 
चु पणन करितात, याविषयी विगुप्राणांतहि ₹ 

राज्याविषयी शेवट्ला लेख सुमा? 
वापा कव्या रोतकावठा आ 

कि मोंगीर एथे सांपडला लाहे. सा. 
डु ० सॅे० १००३ मधीळ आहे 



मा० १ 

मथमचा लेख इ० स० ४ 
शेवटचा इ० स« 39९९ मधील आहे. 

टीप--या राज्याविषयीं बरंच वणन वर सांगितलेले 

रामाचा वेळीं होते. मिथिला 

:_____ १. सारस्वती, (इचा सांमत ले | 
- >२.कनोजी, 

3. गोंड, हणजे बेगाली, 

01:00 मिकी 
बेल क 

$$. 





जराथंत राज्य स्थापिले, त्यांगींच एथे - 
ह स्थापठ, हे राज्य सांमत नांदत आहे न 

9) €*. 

॥ांतील कांडी 

स्वारी करून 
एकत्रच झालीं होतीं. पढे च० ५५० त झुमरे जातीचा एका राजपूत राजानें तो दे- "कंठा, तो गोरी वंशाची समामि होईपर्यंत स- 

ति सागता येत नाही. एथीठ राज 



व्हता. पुर्ढ मुसळमानठोकांचा तेळस पुन: सव 
न झाठा होता. 

क्या लकण लावा याती 



राहिले; यामुळें 
कीर्ति झाली नाही 

' उपमा देण्याजोगे असत; आणि पुळे 
येऊन त्यांस सुधारिठे, असें दिसून येतें. 

परंतु दुसर्या कांही गोष्टींचे ममाण पाहिलें तर दक्षिर्णे- 
केवळ इतक्या रानट अवस्थेमध्ये होते 

तर कनोटकाकडी जांतांम 



पर 6 
दुश्तिण शक हु .॥1 १६. २५ 

दा जाल] कोकांची भाषा सांग- 

मनुग्य कोटे गेडा असतां, त्याला सपीक जाग्यांत रा- 



भार. त 

आहेत ते स्टॅंबा आणि आयांन र्या 

पस्तकांत घेतले आहेंत. त्या“ 

त्यांचा आणि उत्तरेकडील ठोंकांचा स्थितीत 

घोरण बांधिले आहे. 22110 

दक्षिणेमरध्ये पूर्वी पांच भाषा चाठत असत. या पा- 
व्याप्ति होती, ते अथात निरनिराळे पांच 

दस्थानाचा अगदी दक्षिणटोंकास आहे. या" 

ची उत्तरेकडीठ सीमा मद्रासेजवळ पटीकोट- 
गांवापासून, बेंगळर आणि पलीकोट यांमध्यें; 
जे घाट आहेत, तेथपयेत जात्ये. तेथून त्याच 

मठबार आणि कानडा सा भांतांचा 
क 

याचा दक्षिणेस 
श्रमेस मर्यादा, गो- 

पढे कोल्हापुरचा ल्हाप्रचा लगत्या- 
बेदर आणि. कोल्हापुर 



श्रॅश्र दुलिणेनीळ इनिहांस उ 

4 क कडक माही $ 8 शा 

(0 01120 शू १. र म 

तेथन समुद्रकांठानें पलीकोटापर्यंत सेव्य तेथपासून पुढे 
तमिळ भाषा लागत्ये. | 

र आहे; आणि नां १ डपा यसून द् मणपर्भेत 
न टाकून तंश्थ समद्रेकिनाऱ्य [न गोड्या स मेळ अस 



लोकांची भाषा इतर 
डोंगरी ठोकांची हंगाडी भाषा आहे. य 

तिची गणना करित नाहींत. गोंडबणार्चा 
जी भाषा बोलतात, ती हिदुस्था” 

ळू 

डीछ सीमा असें. 
ची 





मिश्नदेशामध्यें लेख 

चा आरंभी हे राज्य 
असावें असे. 

कोंकण, आणि चेर यांमधील मदेश, 



पॅ र. - दृलिणेतीठ इतिहास, झ्कॅ 

केंठे असत, आणि राज्यांतील जमीन कनिष्ठ वणीचा ठो- 
कांस धाऱ्यारने देऊन, आपण सर्व जातींठून एक मंडळी क- 
रू्ले राज्याचा कारभार चालवीत. दूर तीन व्षीनीं सवांचा 
समभुचयाने एक नवीन बाहमण अधिकारी नेमीत आणि त्या-< 

कालकरून. ते १! क्षिवियनातीचा मख्य नेमू लागलें. हा 
देश काही वेळ पांड्यराजांचा सत्तेखाठीं असावा; परंत ज- 
री याची भाषा तमिळ आहे, तथापि हां कधींहि 'चोलरा- 
जांचा अधिकाराखाली होता असं दिसत नाहीं. १ 
"या देशाचे दक्षिण आणि उत्तर भाग हे कधीं निराळे 

झाठे, हे बराबर समजत नाहीं; परंतु नवव्या शतकाचा 
सुमार, दांभषण भाग णजे मलबारजांत, एथील राजा मस- 
छमान झाठा, हणून त्या लोकांनीं बंड करून त्याचा अधि- 
कार नष्ट केला; आणि सर्व देशाचे लहान लहान विभाग _ 
केले, त्यांतून एक मुख्य संस्थान झामोरीनचा राजांचे 
होते. जेव्हा पंधराव्या शतकाचा शेवर्यी बासको डि यामा 
आला, तेव्हां यांतील एक वंशज कालीकोट एथे रा 
रत हावा. इ० सनचा आरंभी उत्तरकेरल झणजे का- 
नडामात यामध्ये एक स्वतंत्र राज्य स्थापित झालें होतं, अ- 
स [दसत; ते पुढे बाराव्या शतकामध्ये कनाटकचे बंछाच्ठ 
राजे यांणी मोडिठ. शेवटी ते विजयनगरचा राजांचा स्वा- 
धीन झाठे. _.. 

___ फार माचान काळापासून काकण हा देश जंगली अ- 
सून, यांत वसाहत थोडी होती असें दिसते; आणि कोकण, 
हेछााह बहुधा तसच आहे. एथीठलोकमथम- 
पासून बहुधा मराठे असावें कपा 

वी. काले 



र्थ 1 
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_ ताभ्रपटांत वणन आहे. कोटे यांचा अधिकार नमंदेपर्यंत 
सक महाराष्ट्रदेशावर व लेलंगणांतील पश्चिमभागावर चा- 
उत हाता, असेहि वर्णन आहे. याच वशांतील एका परु- 
पाच गुजराथतील वोरेनामक राजाचा कन्येशी लअ होऊ ऊ ऊन 
त्ता देश त्यास मिळाठा | जास | 

रून आ. पष गा टी 1 बभळक नी त्या वेळा 

बलिंग जावाचा लोकांचे माबल्य वाढत होते. त्यां- 
णीं त्या मधानाचा वध केला शेवट] ते राज्य देवगिरीचा 
यादवांचा हातीं गेलं १ 

किग हणून जो तेलंगणाचा पूर्वेकडील भाग, त्यावर आालच्यस आ कालिंग एथील त्यावर चालक्यर्वेशाचा दुसच्या एका कुळीची चालकयराजे 
सत्ता चालत हाता. हे राजे वबल्याणचा 'चा- 
उकय राजाचे संबंधी असावे. यांचें राज्य बहुधा १ व्या 
शतक्रापासून 9३ व्या शतकापर्यंत चाठत होते. परे आंर- 
इशचा गणपताराजांनी यांची सत्ता बराच कसा केला. शेब- 
स कटकचा राजांनी या राज्याची समाधि ३ कळे... . 
__ आंधदेशचा राजांची राजधानी 

कोशांवर आहे. मगथदेशांत जे आंमराजे राजय 
हात, त्यांचे हे संबंधी असावे. एथीठ लोकां- 
चा हकाकतामध्ये मथम विक्रम, आणि शालिवाहन. यां- 
चीं नावे आहेत. त्यानंतर चोलवंशाचे : राजे झाले. : त्य 
मागून इ० स० ५१% चा सुमारे यवनवंशाचे राजे झाळे 
या वशाचा नऊ पुरुषांनी इ स. ४५८ पासून ९५५ पर्यब 
राज्य कल, या' सुमारास गणपतींनामक राजाचा सत्ता 
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क॑ सख्यात राजा झाला, तेव्हांपासून यांचा 
इतिहास भरवसा रेवण्याजोगा लाहलेला आहे. काक 
तान ह राज्य ख्सास आणिले, त्यावरून या वशासच काक- 
त्तीय वंश असें हणत असतात काकतोराजा 'चाठक्यां- चा पदर] सरदार होता, आणि याणे चोलराजांस पराजित १ 

ह: ॥, 

राजांस हे कर देत 
भाकळकोड्याचा मुसल्मानराजांनीं हा 

राज्यांचा वृत्तान्वाममाणें एथीट 



भ्र०२ दु्षिणेंतील शतेहास. श्षु 

जक ( हणजे बहुधा इराण, ) काश्मीर आणि सिंध, या दे- 
शाताठ थवनानीया देशावर पुष्कळ हल्ले केले; त्यांतन शे- 
वटाठ हा जाहाजांतून येऊन केला; त्यांत त्यांचा जय 
झाला. त्यानंतर ओंढ्यामांतांत ४६ वर्षेपर्यंत ते ठोक 
सत्ता चालवित होते. . यक 

या.यवनठाकास ययाति केसरी राजानें इ० स० 
४७९ त हाकून देठे. तेव्हांपासून एथीठं वत्तान्व भरवसा 
गेवण्याजोगा आहे, असें झटले असता चाळेल ख्याति 
राजानतर केसरी वंशाचा ३५ राजांनीं ६५० वर्षे राज्य 
सवट इ० स० ११३१.त गांग वंशाचा एका राजानें त्यांची 
राजधाना घेतली. . हे राजे तेठंगणाकडंन आले प्सावे, 
असे एक ग्रंथकार हणतो; परंतु एका ताग्रपटावरून असें 
सिद्ध होते, कीं तम्ठूक आणि मिदनापर. या स्थलांमध्ये जं 
मतर आहे, तितक्या गंगाकांठ्चा मंदेशाचे हे राजे होतें 
याणा 99 व्या शतकाचा शेवटीं ओळ्यांदेशावर स्वारी कला हाती. पुढे १२ व्या शतकांचा अखेरीस यांचा बरा*च उत्कष झाला. परंतु त्या वेळीं चाठक््य व 3 आमराजेहि 
चांगल्या वरून 

चे. राज्य होते असें 5 - ६५ आहे. त खर॑ असेठ, असें 
संभवत नाहीं | | 

ओंढ्यादेशाचा राजांनीं इ० स० १४५० चा समारे काचानगराप्यंत फोजा पाठविल्या होत्या, आणि सुमारे त्यांच वेळो तेथील राजा बेंदराजवळीठ हडु. रजवाड्यांस 
".यागोष्टी हो 

ण्याचा सुभारास गांग वंशाची समारे हाऊन सूर्यवशांती- 'छ राजपूत राजे या देशांत राज्य करित होते. त्यांणी प- : 



लोकांचा फौजा आणून दोन स्वाऱ्या 
ल्या, करितात. परंतु ह त्यांचे बोलणें किती अम 
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महाराष्ट्रदेशसंबंधी इतिहासांत जमेस धरण्याजोग्या दोन- 
'च गोष्टी आपणास कळलेल्या आ हेत; व त्या दोन गोष्टींत 

महाराष्ट्र हे नाव एक वेळाहि आलेलें नाहीं. एथीठ इतिहा- सात रामाविषयी बऱ्याच भाकड कथा आहेव. राम हा गोदावरीचा उगमाजवळ पचवटा एथ कर अरण्यवासात राहे 1ा हे 

शतकात व्यापा- | मोठें टिकाण होतें, आणि १२ व्या शतकापर्यंत याची मख्याति होती असें ताभ्रपटांवरून कळतें. या शह्रा'चं ना- वे अदा मासिद्ध आहे, परंतु याचें ग्काण कोण [स माहि. नाही. . गोदावरीतीरचा घेरणनामक शहराचा :पर्वेर 
शहर असावे अशी एका ग्रीक ग्ं- थावरून केवळ अटकळमात्र कारितां येत्ये त्या वेळी द- क्षिणेमधील जीं दोन मोठीं शहरें त्यांमधील हे एक ह्दोते 

दुसरे एक छिटण हणून व्यापाराचे मख्य स्थानं होते, असें दिसते. हँ बहुधा. सांमतचें पेर्णनामक श | ता सभव ]देसतो. या देहोंमधून कोणती ह र  राजधारनांची जाण होती, असें दिसत नाही कना टात के. 0. ->५-.पुढे तगर एथे सिारन मक कळीचे राजपूतराज राज्य करू लागले. यांचा सोइरगती ११ व्या शतकांत मुंबई जव- ळा कल्याणचा राजांशी, आणि १२ व्या रतकांत कॉल्हा- उराजवळीठ पन्हाळा एथीऊ राजांशी झाल्या होत्या. पुढे. 
शालिवाहन राजा झाला. याशिवाय महारा! देशाची इतिहासामध्ये सांगण्याजोगी दुसरी . मोट आढळ्त-नाहीं. 

शालिवाहन हा कुंभाराचा पु पुत्र हेता. याणे बंड. 



>, क 

पुढे १२ व्या शतको- 
| न राजांनीं देवगिरि एथ 
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____ या सुमारास मराठेलोकांची इतर ठोकांममाणें निरा- 
छी गणती होऊं लागठी. यापरवी त्यांविषयी कोरे निराळे 
वणन नाहा. याचे कारण असे संभवत, काँ हा वेळपर्यंत 
त्यांचे एक्य होऊन मोठें राज्य झालें नंव्हते. यामुळें इतर 
राजांममाणें यांजवळ ग्रंथसंग्रह, अथरंवा यांचा इतर रीतीचीं 
सुधारणूकहि झाली नव्हती. हल्लीं तरी या लोकांत विशेष 
प्रकार नसून, यांचा रीतिभोती सुधारलेल्या नाहींत. जी 

- काय सुधारणा झाठी आहे, ती मसलमानांपासून यांणी 
घेतठेली आहे, हिदुंची नव्हे. जरी रीतिभातींची विशेष 
माहता नव्हती, तरी हे मरारेलठाक मोंदे उच्योगी 
होते, असे दिसतं; कारणं त्यांणी. विलक्षणं श्रमांनी पवेतांमध्यें  मोल्यांगहा: ब देवालये : खोडून केलो आहेत; त्यांतून वेरूळ 

एथाल गुहा ही मुसठमानलठोक मथम आले, तेव्हां त्यांस 
माहित झाली होती. असें होते, तथापि जे परकीय लोक 
पथम दाक्षणेत येत, ते सर्व देशास दक्षिण असे हणत. कॉ 
रण त्या वेळी त्यांतील निराळ्या लोकांची त्यांस माहिती. 

ण्याचा कीं वेळ अद्यापि 

राना वाणडल्या डुसऱ्या कोणत्याहि लोकांनी पूर्वी केठी. 

0_ळयळणावयकळळ ळक रयाळवकमळयळ आळी 

की २ सांप्रत मराठीत बरेच ग्रंथकार असून भाषाहि सुधारलेली आहे. 



विशेष व्यापार झाला नाहीं, त्या 
येण्यापासून या देशामर्ध्ये सांगाव 

झेणाल, तर 
ह पूवा दारद्री होते, 

क. 

ठाका चा गरींबीमुळें फा- 

डोंगरी खडकळ जागा, 
3 ठाबं 222 



प्र $ आरबलोकांचा स्वाऱ्या. हव 

तेथें धनगर लोकांचे ठहान लहान तळ पडत. ते सावका- 
ळ एके काणी राहत नसत. कांही द्विस राहून मग तंबू 
तेथून काढून दुसरे ठिकाणीं नेत. त्यांजवळ बीजा नेण्यास 
उंट असत. हो जनावरें मोडी सोसक व कष्टाळ त्यामुळे 
व्याचामात्र या ओसाड देशांत उपजीविका डोऊं शके. . 

याशिवाय कांही ठोकांची या देशांत स्थाईक वस्ती 
झाठेली होती. ते यांपेक्षा जाणते खरे, परंत बडुधा साघे- 
पणात यांसारिखेच असत, त्यांमध्यें निरानराळ्या स्वतंत्र 
टोळ्या असत, त्यांचा परस्परांशी फारसा व्यवहार नसे. 
कोणास एका टोंळांचा मदशातून दुसराचात त जाणं झाल्यार व 
ड्याबरून दोड करून ४.छमांगाचा सोबतीनं जावें 

पत्यक टोळांचा मूळपुरुषाचा घराण्यांतठा जो मख्य 
उर त्याचा त्या टोळीवर साहजिक आधिकार असे. परंतु व्यास सत्ता चाठविण्यास बाहेरून दुसरें बळ नसे, यामळे 
त्या टोळींत जा आणखी फळ्या असत, त्यांचा त्यांचा म” 
ख्याचा सहायाने त्यास आपले बेत तडीस न्यावे छाग त. पु- नः त्यां फंळ वरा जा कळांतीठ ९ परुषांचें मोर वजन पडे” 

त्याचे मत घेऊन कामें उठटावीं ठागत. याममाणे लोकां- 
चा मर्जा संपादून राज्यकारभार करावा छागे. सर्व ठोक 
'बतच असत; आणि सर्व मठकासच अडचण आड तरमा- १ वथ कोणा पुरुषाचा स्वातंत्र्यास धक्का पचे. जी क. 

चा स्वतंत्र गोळ्या, व त्यांतील 
ननरानराळी कुटंबे, यांचे आंपसांत कलह हांत; तेणेकरून करून 
महादुघेट संकटांचीहि त्यांस क्षीत नसे दुसरे, हें लोक 



हिदुस्थानाचा इतिहास. मा०. टे 

साहसी, व यांची कल्पना अचाट, यामुळे जेक्ळे 
असे, तेवढें सर्वे, मसंगीं, बाहेरे पडे. .. 

बलोक हे मेहनती व अल्पाहारी आहेत, वत्या- 
मुळे त्यांचा बांधा आटोपसर, व त्यांचे स्नायु टणक व मांस- 
विरहित आहेत. त्यांची दृष्टि तीक्ष्ण, मुखचर्या तिखट, 
झाणि वर्तणूक गंभीर आहे. या गुणांवरूत यांचामध्ये खले 
हाहस आहे ते स्पष्ट होते. यांसारिखे एशियाखंडांत दुसरे 

१ 

एक ढोंगी पैगंबर झाला. त्याचें मत पुष्कळ लोकांमध्यें प- 
बहुत काळपर्यंत आपला पराक्रम गाजवित आहे 

चा एका मुख्य कुळींत महम्मदाचा ज- 
ऊहानपर्णी गरीब असे.  आरबलोकांचा 

ह बायको मिळाली. यामुळें. हा 
ठा मनापासून जे उदयोग आवडत 





सांगितठें, त्यामळे ठोक यांची निभेत्संना 

करूं ठागले. याममाणें दहा वर्षे ठोट- 

स्ढी. इतक्यांत याचा धमाचा हळहळ पसर होऊं लागला, 

व अबू तालेब हणून जो याचा पोशिंदा चुलता. 
मरण पावला. असें पाहून मुक्केचा 

आतां पाहूं जातां जर अ- 

टा भासिद्धीस नयेतां, 

काचा स्थितींत असतां 



1. 



जय मिळवावा, नाहींतर व्याचें.ए- 
व महत्त्व यांचा झंडा उभारण्याचा कामांत माण चा- 

वा, हा सव मुसलमानांस हव्यास ठागला. तशांत राजंपद- 
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था वरील स्वतंत्र मुठुकावर॑ हिनरी सन ४४ मर्ध्ये अ- 
यंभ स्वारी झाली. तींत मर्वशहराहून आरबलोकांर्चे एक 
छश्कर येऊन त्याणं काडुलापर्यंत चाल केली, व 9२००० 

लोकांस बाटवून मसलमान केले. या स्वारीत यांणी का- 

बृचें राज्य घेतलें, अथवा तेथील राजापासून खंडणी तरी 
असावी, असें दिसते. कारण पुढें कांही दिवसांनी 

लोकांस एका खंडीत आणन, तेथे त्यांचा पराजय केला; ते- 

व्हा शरण येऊन पुष्कळ निष्क्रय इब्य देऊन आपली सुंट- 

फजीती झाली हें पोहून 
सिस्तानचा अधिकारी एक आरब सरदार होता, न्याणे 

ऊन चांगला सूड घेतला. पुढें ख्ुरासानचा सु- 
[न याण हिजरी सन ८० मध्यें स्वतः मो- 





, - | ऱ्ह 

याभमाणे फिरिस्ता वर्णन करितो. दुस 

रब पळून आले, त्यांस अफंगाणलोकांनी पाठीस घातलें 

___ आतां विचार करून पाहूं गेळे असतां, बहुधा हे सर्व 
किवा यांवून थोडे तरा अफगाणलोक हे मसलमानी धमा” 
व लवकर आलल असावे, असं या ग्रंथकत्यांन सांगितळ 

क शी. ४. इराणदेशाशीहि 



| चस्व होतें तेथपावेतो. उ- 
त्यांणी पुन: हात टाकला ग नाही , 

राजा होता, त्याची 

ची सत्ता उुळतान मांत, सारा सिधदेश, आणि त्या जव- 



क लका त. 
र ४9  ि 
11 हा 



पढ १ आरबलोकांचा स्वाऱ्या... > पणू 

ली.होती; त्यांत पुष्कळ बालण राहत असतत, व त्यांशिवाय 
तेथे राजपूतलोकांचा मजबूद पाहारा असे 

याममार्णे आपणास संकटं आड आली, याचें निवा- 
रण कसें होईल या विवंचनेत महम्मद कासीम आहे, इत- 
क्यात त्याजवळ जे मतिपक्ष्यांकडील बंदीवान होते, त्यांतून 

लॅ, की देवाल्यांचा कळसावर "जे नि- 
शाण आहे - तोपयेत आपणास शत्रूंची भीति नाही, 
असा या लोकांचा संमज आहे. हें ऐकून त्याणें त्या नि- 
शाणावर तोफा चालविल्या, तेव्हां कांहीं वेळाने त॑ निशाण 
पडले, तें पाहून आंतील ठश्कर घाबरून गेलें. तेणेंकरून 
थींडक्या'च वेळांत ते देंवांलय शत्रूंनी घेतलें 
'*.. कासीम याण तेथील बालमणांस सांगितले, कीं तुह्मी 
सुनत्ता करून आमचा धमोत या; तं बाह्मणांनीं नाकनूल के- 
श्यावरून त्यास क्रोध येऊन, त्याणे असा हुकूम केला, की 
सत्रा वषीवर जेवढे पुरुष असतील, त्यांची कंतळ करावी, 
भाणजे त्याहून लहान असतील.ते, व सवे बायका, यांस 
'गुठाम करुन न्यावे. याभंमाणे देवाल्याची दशा झाल्याव 

'रोकास पुष्कळ लूट मिळाली. त्यांतून चालीममाणे हि 
"जा जा एक षचमाश काढून, बांकी त्यांणी सारखी वांटन 
घेतली, देवल एथे दाहिर राजांचा एक मुलगा घन्तीषणा 
चा अथवा साहकारीपणाचा नात्याने आठेला होता, ते श- 
हर शत्रूंना घेतल्यावर, तो बह्मणांबादेस गेला, तेथे त्या मा- 

'गून कासीम याणे त्यांचा पादठाम करून व्यास जिव्छून त- 

६ आरबस्तानांत एक प्रदेश 
श्ञसतात, भा० क० 

श॑ आहे, तेथें मुसलमान यात्रेकरू जात 



हु. कर्त सोडून नेवर-कार्साम याणें नेरूण शहर; 
जास सांमत हेरराबाद हणतात, त्यावर स्वारी केळी, आणि 
तथून सेहवाणावर चाल करून त्या शहरास वेढा दिला. तें 

शहर स्वभावतःच मजजूर होतें. असें .-असतांहि सातवे 
दिवशीं शहर ओसाड टाकून देऊन त्यांतील लश्कर. साली- 
मचा कलछ्यावर पळन गल, पथढं कासाम याण. ताह 

ऊन त्यास भडवा आला. इकडे त्याची बारबरदारींची उंट 
वगर् कमा पडत चालला, लढाईची सामग्री खुटत चालली 
झुपण-पार्बळ कमी झाले; त्यामुळे त्यास तळ देऊन राहणे 

राजधानांचा सरक्षणाथं ढाहिर ०००० फो्ज रद्ध करुन 
स्वतः युद्धास आला. भशा समयी भआपणावक्षा शचूचा 
र्ः्ख्य आह र डे आण कदाचतू पराजय झाळा तर आ- 

शि | 1. जागा जागा शोधून 
रि अच साथक झाल, तं असे,. की राजाचा 



| 

| 
प्रण १ आरबळोकांचा स्वाऱ्या, ष्ट 

सैन्याने जेव्हां कासिमावर मथमःच भडमार 

ला हत्तीवर राजा बसला होता, त्यास एक गोवा ९ 

त्यामुळें तो हात्त मिऊन स्वारीसुद्धां पळाला, अला 

य ल्या थांबेना. शोवटा त्य न जवळच 

संताहि पनः घोड्यावर बसून सिद्ध होऊन भार 
मोख्या शोयांने पनः यद्ध कळूलागला. तभावि लॅ एकद 

वारे फिरले, ते नीट होईना हातां होतां शेवटी शच 

लशकराचा मध्यभागी मोख्या पराक्रमाने युद्ध कारेत क्र! 
रोजा दाहिर पडला गेला | 

___ तेथें राजांचा मलगा होता त्याण पुढे व्हावं, ते एकीकडे 

राहून उलटा मितर््यासारिखा तो अम्हणाबादेल १४९ 
ला. याभमाणें त्याणें बांगड्या भरल्या, हे पा! 
क्षापल्या नवऱ्याची पराजित सेना एकं ठिकाणीं 
श् 

व्य क्क 

हुराचा तटाची वगेरे मरामत केली; भाणि श॑ 
हल्ले हटविले. याममाणे तिणे तळवारबहादरी केली. 
शेवटी शहरांत सामग्री मिळेनाशी झाली, त्यामूरल्ठे 

लढाई 'बालविणें अशक्य झारठे. अ पाहि मपसा ग जरल । 

क्षसता, तिणे धीर सो डिलळा नाही; भाणि तिश्य जश 1 पा- 

प तिचा सर्वे ठरकरचा राजपूत वा | 



हिंडुस्थानाचा इतिहास मा० २ 

र करून या साहसी रूत्यास अनुसरळे नाहींत, त्यांचा या 
मपंचसुज्ञतेपासून कांही फायदा झाला नाही. कारण प- 
ढं तरी हा करून मुसठमानलोकांनीं तें शहर घेतले; त्या 

भाणि त्यांचा बायकामुठांस बंदीवान 
पुढे दुसऱ्या हिदुलोकांची निराशा होऊन ते जीवाव- 

र उदार झाले, भाणि शेवटी अशकंद्रा एथे कासिमाबराबर 
तेथ. त्यांचा मोड झाल्यावर, मठतान एर्थ कोणी 

कासिमास आडवा आला. नाहीं. .याममा्णे कोणी शत्रू 
नाहासा झाल्यावर, मुसलमान लोक देश जिकित चाळले 
आणि क्रमॅकरून दाहिरराजाचे सवे राज्य हस्त 

वि उआरबलोकांनी पहिल्या हुशींत जे देश घेतले, त्यां- 
तील लोकांशी कितिएक बाबीत ते शांतपणार्ने चालत, व 
कितिएक ग्काणी आपलें विशेष क्रौयं मकट करीत. अ- 

लोकांचा विलक्षण स्वभाव असे. एकाद्या 
वळ आले, झणजे तेथील 



प्र १ मरबळोकांचा स्वाऱ्या, ष्र 

त्यांचा मलांमाणसांस गुला 
ममाणें चार शहरांची दशा झाली. 
६००० लश्करी लोक जीवें मा रि् र | शट य 

करूल एकार्द शहर घेत, तेव्हां त्या गदात दृतर ९ 

हजच नुकसान होत असे; परंत त वरीण करून १ 
ल व्यापारी, कारागीर वगेरे कसबी लोक, व तसेच ६ 

राहणारे लोक, यांस आणखी कांही इजा होत नर 
खुशीने अथवा जुल्माने खंडणी द्यावयास लोक कनळ झाले न 

हणजे मगत्यांचे पूवाचे सवे हक्क कायम ठेवीत,आणि व्या शं 

भापल्या धमाने स्वेच्छ चालण्याचीहि भोक ळीक ढे वेत अस- 

त. तसंच जर एकाद्या राजानें खंडणी देण्यांच कबल क॑ 

करभार देणार्या मांडलिक राजांचा पायरीने यांशी वागत 
असे 

जी शहर यांणी गदी करून घेतला, त्या शाहरांती ल ल 

दबाल्य जमीनदोस्त करून टाकिली ु | थी जं 
बद कल्या हात्या; आणि तेथील बाह्मणलोकांचा जम॑ ननी 1 

चवर्षांसने खालसा केलीं होती; तेव्हां याबाबद पर्ढे क 
रावे, हा विचार पडला, कारण जर आपण धर्मांचा बा. 
बदीत मुळींच हात घातला नसता, तर ती गोष्ट निराळं 

होती; परंतु आपण केलें ते जर पुनः िरविलें, तर तेणेकरून रू 
मार्तिपजकांस आपण मत्यक्ष मदत केली, असें हीर क 

सें वाटून कासीम यास पुढे काय करावें ह मुख 
त्याणे या मकरणी आओआरबस्तानांत लिह ट्न 
भसा जबाब आला, कां तुह्मी लिहिता त्या शहरांचा ठोका! 

नी खंडणी दिली आहे, तेव्हां ते आपली सजा भाहेत; या- 



स्तव आतां त्यांस त्यांचे मजेचा नाव्याचे सर्व हक असावे. 
त्यांगीं आपलीं देवळं बांधावी; आपल्या धर्माममाणे सर्व 
संस्कार करावे; जाह्मणांचा जमीनी सोडाव्या; त्यांची व- 
षोसनें परत द्यावी; आणि एकंदर जमाबंदींतून शेंकडा ती- 

हिदूंचा राज्यांतून धमांचा कामास मिळत असत 

रुढाइ- चाळत असतां पु- 

आणि लढाई संफ्ल्यानंतर जो हिदु दाहिर राजाचा मख्य 
मंघान हाता, ता सुन्या हक्कांस, रीतिभातीस, व कारखा- 

३ 

अव कला हाता, असे सुसलमान ग्रंथकार बर्णन करितात; 
आणि या बंताजमाण कासीम हा, सांमत उदेपु्र हणून जा 
रदरासप.लणतात तेथ जाऊन पाचला, असं त्या वेळचा एक 

मत्यक्ष पाहणारा इतिहासकार “लिहितो 

णं कन ् 





वी 

| कासाम मल्यावर मुसलमानलोकांची चाल खुंब्ली. 
*५$* याण जे देश जिकिले होते, त्यांचा कारभार 

* सुभर ) वंशाचा राजएतलोकांनीं मुसलमानां- 
हांकून देऊन, त्यांणी जो हिदू 

| 

1 



ल्क 

"ण रज भतत तर जर 

प्र १ आरयलोकांचा स्वाऱ्या «४ 

मतीने शत्रूंस या देशावर डोळा टाकायाची वासना होई. 
परंतु अशा लोकांस या देशांत पुष्कळ गोष्टी मतिकूळ होत्या. 
त्या योगानें त्या मदांध आरबलोकांचेहि पराक्रम थकळे 
असावे, असं दिसतें. | 2 

हइराणंदेशांत धम भाणि राजसत्ता यां दोहीांवर 

मुसलमानांनी हला केला होता, तरी त्यांचें परस्परांस स- 
हाय नव्हते. कारण इराणी लोक हे आभ्नपूजक असून, 
ते आपल्या उपाध्यांस तुच्छवेत् मानितात. त्यांचा धर्मात 
मनास आल्हादकारक अथवा उत्तेजन देणारे असें कारही 
नाहीं. दुसरें त्यांचांत ओर्मक्ष व अह्विरिमान हणून जे 

उ"सडुरुष, व पापपुरुष आहेत, त्यांची शक्ति बहुधा समा- 

हे, असें अशा धर्मावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांस सांगित- 

जांचा परा तर्से सवे राज्यकारभाराचे गाडें बसर्ले; 
तेव्हां सहज'च सर्व देश हातांत येऊन लोकहि मुसलमान 
ताले. | | शिना 

_ हिदुस्थानांत पाहिलं तर धर्मोपदेशकांचे ( हणजे 
ञआह्मणांचे, ) बलाढ्य वृंद; त्यांचा राजसत्ताधीशांशी निकट 
संबंध; लोकांमर्थ्ये त्यांची मानमतिष्ठा मोठी; हिंदूंचे धर्मजाल वय 

, सॉभत केवळ तसें आहे असे हण- 
बत नाही, भा« क १ 1. 



को 

त्यांचा रीतिभाती यांस वेष्टून राहि- 

विचारांत धर्मांचा अंश 
स्थत्यंतर हटलं हणजे जस 
असा त्याचा त्रास आणि स्वतः उद्योग. 

करण्याचें धारिष्ट नाही, परंतु दुसऱ्या शत्रूने मोड्या 

ने र्हा केला, तरी व्याठा पडून आड ये- 

लटा फायदा 
ल्यामुळे त्यांचा 

पडला, तर 'त्याचामार्गे 

त्या दुसच्या राजाचा 

नाहीसा | होई. | तं 

5 

ढळयपधळायवाळभळालतना तता तसल वट जाणे णा वणा स. 
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| पुढे मुसलमानांची बढती लवकर न' हॉण्यॉस दुंसराठि 
.. कारणें जमत चालली. एक तर त्यांचा सरकाराची दानत 

फिरली; दुसरें त्यांचे रथलीफा हे पूर्वी मोठे उत्सुक थर्मापरे 
_ शक असत;ते तो वेश सोडून मोठे कारस्तानी राजे बनले 
. आणि आपला धमे मसृत करायाची तजवीज सोडून आ 
' पल्या कुळाचे वेभव कर्से वाढेल यांकडे विशेष लक्ष देऊं 
'”कागले, अर्से झाल्यामुळे मथम जो त्यांचा जंगली शिपाइ- 
'गिरीचा बाणा होता, तो सुटला आणि ते मोडे डोलदार व 

. क्षायिषारामी राजे झाले. 

मथम त्यांस लढाई करून जय मिळविला लेणजे आ- 
'नंद होत असे; पुढे विषयभोग व त्यापासून होणारे जे आ- 

"मंद त्यांची त्यांस गोडी लागली. याविषयीं एक गोष्ट सां- 
-गर्तो. महतस्मदामागून उमरनामक दुसरा खलीफा झा- 
. ला; त्याची फौज सरुसलेम् शहराजवळ होती, तेथें तो 
जेव्हां जावयास निघाला, तेव्हां तो आपली हत्यारं व दि- 
धासामान आपल्या बसायाचा उंडावर घेऊन गेला. न्या- 
चा मागून ओसमाननामक स्थलीफा क्षाठा. लो भषापले 

. नित्यार्चे काम संपलं हणजे स्वतांचा र हालीखुशालीसाठी 
- सरकारी तेळ खर्च होऊं नये, हणन आपला दिवा स्वत 
माठवित असे, असें वणंन आहे. असे असून तोज ओ 

- समान मेल्यापासून शंभर वर्षे झाली नाही, तंव अरळमह- 
. दीनामक खलीफा झाला. त्याला फकत बर्फ बराबर ने- 
.'ण्याकरितां ७०० उंट लागूं लागळे, पर्ड अबीसेद' वंशा चे 
खलीफा झाले, ते फारच उधघळे निघाले. ते असे कीं त्यांतून 
एकाचा एक दिवसाचा खचाने, मूळ प » मूळ पहिल्या चारहि रस्ब- 
लीफांचा सवे उमरीमधीळ खचे भागला असता, . यास- 
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मार्गच व्यप्त्ति,. तत्वविचार, इत्यादिकांविषयीहि त्याचा 

-_ समज फिरून गेला. पूवा उमर या खलीकाने. .आ- 

. छेकसांडियाशहरांतील पुस्तकालय भाजून टाकिले; झ- 
शी कथा आंहे. त्याचे मसलमानांमध्ये अळू मामुन या- 

ण॑ सवे खनानी तव्ववेत्त्यांचा ग्रंथांचे भाषांतर केले. यावरू- 

न मसलमानांची पहिली वात्त, किती फिरली हे उघड होइ” 

, छठ. -याममाणं गोष्टी घडून येऊं लागल्यामुळे 'आरबलोका- 

खें पुर्वकडील रांज्य नाहीसं झालें, आरबांची. सदी सं- 

पल्यावर, त्यांमागून दुसरे लोक हिदू स्वाऱ्या क 

रू लागले. - त्यांचा वर्णनास आतां आरंभ कारिता 

पूवी सांगितल्याममा्णे आरबांनी इराण घेतल्यावर 

 बावारडीक त्याचे राज्य वक्षूनदीपर्यंत वाढे. त्या नदी- 
| ० स्श् च्ट्ष ह तरण जूभ६ | एक शद” शास | 

-इ०स० ३३ - लोक > शि जे नदीषलीक 

तः या देशाचा उत्तरेस खक्षनदी, पश्च्मभिस क्थास्पि 
 सनसमद, आणि पूर्वेस इमोसपर्वत, याममाणें . आहे- 
.त्.. या मंदेशाचा पष्कळ भाग ओसाड आहे, व कांही 

खारा सुपाकआ€.. हा दश जा वळा आरनलाकाचा ता- 

: क क कोक बहुतकरून इराणी होते व फिस्ते लोक बहुंधा 
होते. या'चममार्णे या देशाची सांभतहि स्थिति अ 
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. मावरुलनहरमातांतील तातारलोक हे पुढे मोठे वि- 
छ्यात झाले, आणि आसपासचा देशांत, व हिदुस्थानांत, 
यांणी पुष्कळ खेळ केला; याकारणास्तव हे लोक कोडून 
निमाण झाले, व पूर्वी यांची स्थिति कशी होती, यांचा कां- 
होसा शोध लावण्याची उत्कंठा माम होत्ये; परंतु हा शोध 
लावण्यास मध्ये पुष्कळ अडचणी येतात. तुकी, मोगल व 
मांच, या तिन्ही लोकांस आपण तातारलोक असं ह्मणतो. 
परंतु या मत्येक लोकाची भाषा निराळी आहे; व सांमत आ- 
णखीहि दुसऱया गाष्टींवरून त्यांस परस्परांपासून ओळखतां 
येतात. तथापि त्या स्व लोकांचा शरीराळतींत व रीति- 
मातीत कांहीसा सारखेपणा आहे; व सुनानी भाणि संस्छ- 
त भाषा जशा परस्परांपासून भिन्न आहेत, तथापि एकाच 
मूलभाषेपासून उत्पन्न झाल्याशा दिसतात, त्या*चभमाणे यां- 
चाठि भाषा भिन्न आहेत, परतु त्यांस एकाच कुटुंबाचे वळण 

आहे असे दिसते. त्यामुळे कोणी दुरून पाहु लागल्यास त्या 
छोकांस परस्परांपासून ओळखणे कठीण पडतं; तेव्हां या तीन 
लातीतून कोणत्या जातीपासून वरील लातारलोकांची उ- 
म्पत्ति झाली? जर हीचा वस्तीवरूल कांही धोरण बांधांवे. 
भर त्याचाहि मेळ मिळत नाहीं. कारण सांमत मांचू हे 
पूवेस, मोगल हे मध्यभागीं, व तुर्की हे पश्चिमिस, याममाणें 
आहेत. परंतु पूर्वा मोगल हे कांहीसे पश्च्मिस होते, व तु 
की मध्यभागी होते; अशी बराबरइतिहासाची माहिती लागूं 
लागली; त्या वेळापासून हष्ठींपर्येत त्या दोहोंची स्थिति ब- 
दृकली आहे. तेव्हां त्यापूर्वी हे कोटे होते. हें कांही सांग- 
वत नाहीं. आपल्या कळपांस चरण्यास नवीं करणें पा- 

हृण्याकरितां, अथवा हवा बदलण्याकरिता, आरबरोक व 
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एशयासखडाचा दाक्षणेकंडीत दुसरे फिरते लोक लांब मवा- 
सास जातात. परंतु जव्येका चं. एक मळचे ठिकाणं असते; 
आपल असं ते मानितात. यांतींठे कांही लोक कदाचित 
मूळचाच ठिकाणीं अद्यापिहि असतील. तातारलोकांची 
स्थिति अशी नव्हती. यांचे निरानिराळे जमाव अथवा टो- 
ळ्या असत, व निरानराळीं राज्येंहि असत. त्यांत जा टो- 
वाचं ममुखत्व अस, तिजवरूत व्या राज्याचे नाव पडे. का- 
उकरून त्या ठोळीचे माबल्य मोडले, आणि दुसऱ्या टोळीने 
यऊन तास हरावल, हणजे त राज्य बढले, व त्याबराबर 
संव जमावाचे नावहि बदले. याममार्णे या लोकांचा टो- 

: व्या कधी आपआपल्या मलकांतून फिरत, आणि कधीं 
दुसऱ्याचा राज्य घेण्याकरितां इकडून तिकडे व तिकडून इ- 
कड जात असत... ::भाज यांणी दुसऱ्यांस जिकू 
व उद्या दुसऱ्यांनी येऊन -यांचचा मुळुक- घेतळा- अस होई 
तृव्हां आज एक ठोळी बोल्यानदीचा.कांरी असे, तीच उ- 
दा चीनचा उत्तरतटाकर जाऊन बसे; आणि जी डोळी 
मथम आळूतेपवंताचा एका लहानशा खोऱ्यांत राहत असे, 
तां थोडक्याच वषात सगळ्या तातारदेशांत माईनाशी होई 

हु जाता वरील गोंधळांमळ लागत नाही -..1_: 

. .सामत'ंच लतुकाठाक. हे इतर तातारलोकांपेक्षां-अ- 
> . ७) ७ 

मार आहेत, व यांचा रीगतिभातीहि अधिक सधारले- 
ट «- तसाच यांचा चेहेराह विशेष तातारी:ना- 
हाः परंतु या गुणांवरून जर यांस ओळखावे, तर पश्रचिमेक- 
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डील दुसच्या लोकांशी यांचा विशेष सहवास झाल्यामुळे, व 

त्यांत हे विशेष मिसळल्यामुळे हे गुण यांचा अंगी भाले 

असतील कसे वार्यते; आणि पूर्वीचा काळी दुसऱ्या जाती- 

खे लातारलोक जर यांचा ठिकाणीं पश्चिभेकडील देशांत 

राहत असले, तर तेहि कदाचित् यांसारिखे कशावरूत तेव्हा 

नसतील! परंतु याविभर्यी काही निश्वथ सांगवत नाही. 

“ .जांमत मांबरुल्टूनहरपरगण्यांत उक्बेगलोक रा- 

न्य करिंताहित ते; तसेच वक्षू नदीचा कार्ठी, ब एशिधा 

भैनर मांतांत तकमान लोक आहेत; तसेच इराणाचा उ- 

त्तरेकडील फिरत्या लोकांचे जमाव, भाणि इस्तंखलच तु- 

की होक, हे सवे तुर्की जातीचे तातारलोक आहेत. त- 

सेव लेमूरलंगा'चा फोजतील बळुतेक लोक तुर्की होत. 
त्यावममाणे जेंगीझरखान याची बहुतेक फोज, व त्याचा 

डोळीे सत्ताधारी हे मोगल होते; आणि सांमत 'चीनंदेशांत 

ले लातारवंशाने राजे राज्य करित आहेत ते, व '्चीनाज- 

वळील लातारदेशांतील लोक, हे मांचू जातीने सातार भा- 

हेत. या वणनावरूत पूर्वी सांगितलेल्या जातींची निवड 

करायास काहीसे सुलभ पडतें. . 

_ सित्रिसी शकापूर्वी पुष्कळ व्षीवर लुकी लोकांची 
मावरुळूनह्रमांतांत बस्ती झाली होती. त्या" 

ी माषरुळून - 
नंतर पुष्कळ मोगलांचा वसाहती झाल्या, व हरमर्थ्ये पु- 
मोगलाई लशकरें येऊन गेलीं; तथापि त्या लौ फीलोकां- 
कांश्चे ठाणे सुटलं नाहीं. शेवटी त्या देशांत आ- आाफाहूत, 

रबलोकांची स्वारी होण्याचा सुमारास, बहुतेक किरती व 

कांही स्थाईक अशी त्या लोकांची वस्ती होती, अर्स सर्व 

१० याचा मूळ उद्यार चँगीझखान असा भाहे. (भा* फ०) 
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गोष्टींचा विचार करुल पाहिला असतां अनमान होर्ते. 

आतां आरबलोकांें वरील मांतांत मथम येणे झाले, 

तेव्हां जा कळांतील तुर्की राजे राज्य करेत होते, त्या कु. 

ळांतील पुरुष नवथर आलेले होते; व त्या लोकांनी दुसर्या 

एका जमातीशी मिलाफ केला होता; ती जमात शंभर वषी- 

पूर्वी इराणाचा बादशाहास खंडणी देत भसे. पुढे क्यास्पिय- 
न.समुद्र व वक्ष नदी यांपासून बेकल सरोवर व सिबीरि- 
था मांतांतीठ येनिसीनदीची मुर्ख यांपर्यंत, त्यांणी आपलें 
राज्य वाढविले होते. परंतु ते थोडक्याच काळांत नष्ट शा- 

ले; आणि पुढ मुसलमानलोक येण्याचा सुमारास त्यांमध्ये 

पुष्कळ फळ्या. पडून, ते 'चीनदेशास खंडणी देऊं लागले 

होते. थाममाणे मावरुलूनहर्मांताची हकीकत होती. 

पुढे वर् सांग्रितल्याममाणे आरबांनी इराण देश घे- 
तज्पावर पंचावन - वर्षीनी,. वःसिध घेतल्यापूर्वी पाल व 
भावस्ळूनहर पोवर खर्ताबनामक . स्वुरासानचा सुभेदार हा 
भांत ओरब- एक आरबांचे लश्कर बराबर घेऊन वक्षूनदी 
ोकांनी थेत- उतरला, आणि बल्क शहरासमोर हिस्सार झ- 
७०६-५१२ णून शहर आहे, ते घेता झाला. पुढें आणखी 

हिस “» सहा वषीत समरकंद व बुखारा ही याणे घे- 
- _... _. तळीइ वक्षूनदीचा उत्तरेकडील मंदेश उदस्त के- 

ला; आणि आरळूससेवराचाः:कांग्वे खारिझमचे रा- 
ज्य जिकून मिळविले. या सरंदारांबरोबर तुर्की लोक खु- 
ब लढले, आणि. कांहीं वेळपावेता कोणाचा जय होतो" 

याविषयी अंदेशाच दिसत होता; परंतु शेवर्टी तुकी लोकांस 
इसेश्डप$ तटवून खतिबाने फरघाणमांत घेतला, व भापर्ले 
हि« स० ९२. राज्य सक्षूनदी व इमोसपवत यांपर्यंत.वाढविर्ठे, 
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त्याच वर्षी मुसलमानांनी स्पेनंदेश घेतला; तेव्हां 
मुसलमानी राज्याचा कळस झाला. त्यापूर्वीच त्यांचा 

राज्याचा इमारतीस आंतून वाळवी लागली होती, त्यावरून 
हत्ती लवकरच पडेल असे भविष्य दिस लागलें होते. 

हिजरी शकाचा पहिल्या शतकाधीतचच ओसमान 
खलीफाचा खून क्षाला. पुढ खलीफा अछली याचा अंगी 
पाणी नाहींसे पाहून लोकांनी तुफान करूल 
आरबंस्ताना बाहेरील खलीफास गादी मिळवून 
दिली. या बंडामुळे उम्मेयाचा वंशास खली- 
फापणा मिळाला; त्याचा त्यांचा वंशजांनी ९० वर्षे उप- 
भोग घेतला. परंतु इतक्या मुदतीत पेगंबराची मुलगी फ- 
तिमा इचा वंशाचा या अधिकारावर हक्क आहे, या 
मिषानें पुष्कळ बंडे व कळणे होऊन राज्यांत धुमाळी होत 
चालली. शेवटीं इ० स० ७० मर्थ्ये खुरासानांत बंड 
झालें, तेव्हां त्या उम्मेयांचा वंशाची सत्ता नाहीशी हो- 
ऊन, पैगंबराचा चुलता अब्बास याचा वंशजांस राज्य मि- 
छालें. स्पेनंदेशांतील लोक जुन्या वंशांतील खलीफांचया 
पक्ष धरून राहिले, न्यामुळं पुढे हँ राज्य एकछत्री अर्स 
कधीहि झाले नाहीं. 

इनण्स* ६्ण्प 

हि १ 3 
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। र ७ 

प्रकरण दसर, 

।_"--__“_> << >. 

खलीफांचें राज्य मोडल्यानंतर 
राजे झाले त्यांची वर्तमान 

पूर्वी सांगितल्याममार्णे अवळ्यबास याचा वंशास गादी 
.__._._. मिळल्यानंतर हरूनडरसीद नामक त्या कुळी- 

स. १.० :वा पांचवा खलीफा' राज्य करित झसंतां माव 
रुळ्नहर्मांतांत बंड झाल, तं कांहीं केल्यान 

सोडेना; तेव्हां रबलोंकाल स्वतः स्वारी केली. शेवटी खखलीफा- 

ला, 'हरूनाचा-कारक्नंदात “संामून-दहा खुरासानांत स्वतः रा- 
हून तेथील कारभार पाहत असें, त्यामुळे तो भांत रलीफांचा 
ताब्यांत राहिळा होता. पुळे हरून वारल्यावर मामूनं याणे 
स्वुरासानांत बंड करून आपवल्ल भाऊ अमीन . याजपासून 
खलीफाची गादी हिसकून घेतली. मामझून याणे आफली 
राजधानी बगंदादेस नेली. यास एवढी पदवी मिळण्या- 

ताहीरनॉसके सरदाराची सुरूय मदत होती; परंतु मा- 
र लाहोर हा. स्वरासांनांत आपलीं 

इग्सेश ८२० म्रत्ता चालवू ळागला, आणि लवकरच स्वतंत्र 
हुन्स ५२०८ झाला, त्यामुळे स्वुरासान व मावरुठ्नहर, हे 

फन» ६ आ हई मुर 
वी के क 
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तेव्हांपासून आरबी राज्याची समाप्ति झाली, इ. स०<९) 

अर्से झटले असतां घालेल हिन्स०२४५ 
ताहीराचा वंशजांनी पन्नास वषीवर स्वस्थपर्णे फार- 

शी धामधुम नकरितां राज्य केलें. पुर्ढ सुफरी हतसराजे 
वंशाचा राजांनी यांची समाधि केली. या वं- १" स* ८२० 

शा'बा मूळपुरूष ळीथू; त्याचा मुलगा याकूबहा ४ 
सिस्तानभांतांत पितळेजेकाम करित असे. पढे 
त्यार्णे सिस्तानांत बंड केले, आणि क्र्मेकरून ह्ग्स व 
सर्व इराणदेश ल्टून फस्त केला. पर्ढे बगदादेस 
खलीफावर 'बढून जात असतां तो मरण पावला, जे 
त्यांचा भाऊ उमर यास समानी राजांनीं जिंकून पावल ५०१ 
केद केलं, तेव्हांपासून या वंशाचे वैभव संपरछे 
परंतु या कुळांतील धाकटे घरांण्यातछा एक पुरु- स ५०३ 
ष, बाकी सर्व राज्य गेल्यावर, सिस्तानांत झाप- हिं*त०२६१ 
ला अधिकार चालवित होता. 

सुफरी वंशाची कारकीर्द एकंदर चाळीस वर्षीवर 
चालली नाहीं, तथापि सिस्तामभांतांतील शोकांस यांचया 
विसर पडला नव्हता असे दिसते. कारण सुमारें 
पन्नास ब्षीनंतर सुफरी वंशाचा एका पुरुषाने हस 
सिस्तानांत स्वतंञ गादी स्थापिली. शेवटी ईक३) 

सुल्तान महमद गजनवी' याणे या राज्याची समारंभ 
केली. यावरुत पाहिला वंश राज्यभ्रष्ट झाल्या- रस» १० 
वरया वंशार्थे नाव १०० वर्षीहून जासत राहि- ६०२. ९ 

पुढं समानी वंशा'चे राजे झाळे. यांणी १२० वर्षा” ७ 
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सन वष त्स हासाशा पूवाचा राजापक्षा याचा संबध जवळ्ट 

र्येत, आहे, असें पुढे दिसून येईल, या वंशांतील कोणी! 
पुर्षापासून, अथवा बुखारा किवा बल्क सा 

मोंतांतीठ एकाद्या गांवावरूत यांचें नाव समानी हे पडल्छे 
 असार्वे; परंतु-बरयाविंषयीं निश्चथ सांगवत नाहीं. यांचा कुः- 
ळातील मंथम जा पुरूषाचे इतिहासांत वणन आहे, तो मूव्ठ - 

चा संभावित गृहस्थ होता. पढे खठोफा मामून हा स्व - 
रासानात राहत असता, त्याची याजवर मेहेरबानीची नजर 

होऊन, त्याणें याचा तीन मुलांस बभ्ूनदीपठीकडे सुभे दिस्क > 
व एकास हिरा 
इन्स*८<१७ हरी ऑस्कोंदीत याजकडे चालली - 

हिग्स०२०२ >. 
दोगाईत २०५ भरेपावेंतो मावरुळनहरमांत यांचा ताब्यांत राः- 

र हिळा. नंतर बहुधा आपल्या तर्कां रयतेचा म 
दृतांने मोठी घोडेस्वारांची फोज जमाकरून, पूर्वी सांगित - 

 ल्याममाणे उमर लीथ् यास यांणी केद केलें, आणि त्याणी 

री धंदा करणारा अ- 
| म्हणजे सा टक कोळी माझिदरानमांतांत राहत असे- 

अक्र त्याचा कुळीस ब्रूया म्हणत; किवा जा परगण्यां- 
कर्वे सवे राहत असे, च्याचा नावीवर्स कर्धी दी तळ 

त... मााझद्रानमांताचा व इराणाचा म- 

हरातचा कारभार सांगितला. ही कामें ता - 
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संबंध नसे; आणि या देशासरभोवती मोरी अरण्ये आहेत, 
व एथीऱ हवा खराब आहे, यामुळें हा मांत कोणाचा हातीं 
पुरा लागला नव्हता, तसाच एथे मुसरुमानी धर्म कधीहि 
'सवेत्र पसरला नाहीं. या मांतांत हमेशा बंडे होत; अभिपू- 
जक फारसीठोक हेहि बहुधा हा मंदेश बळकावून बसत; 

आणि सावैकाल अंदाधुंदी असे; व्या योगानें दीलमी छाकांशं 
साधून, त्यांचा भरभराट झाळा, मग जसे अबसान आले, 
तसें त्यांगी इराणाचा पश्चिमेकडील मांत समानी ० ६५३ 
'राजांपासून हिसकठे; रवलीफाची राजधानी बॅ- तागाईल 
गदाद ही बळकाविछी; आणि खलीफालाहि ११५४. 
पकडला. याममाणें मोठें राज्य मिळवून ते यांणी तागाईत 
खलीकाचा नावानें १०० वर्षावर चाठवबिळे, “6 

वर सांगितल्याममाणे दीलमी लोकांनीं कांही मुडक 
घेतल्यावर, खुरासान व मावरुठनहर हे दोन मांत समानी 
राजांकडे राहिले. या समानी राजांपासून गजनवी वंशा- 
खे राजे झाले; त्यांणी पुढे हिंदुस्थानांत मुसलमानी राज्या- 
वा पाया घातला. 

अष्दुल मालिकूनामक समानी वंशाचा पांचवा रा- 
जा राज्य करित असतां, त्याजवळ 'अलपगीन गमनयी बॅ. 
नावाचा तर्का गुळाम होता. त्यां, मुळ्ये शाचा मळ- 

काम उड्या मारून, व गारूड विद्या करून, ब्रा- गा मेळ 
दशाहास खुश करावें, असे होत. त्या काळी 
गुलाम लोकांस भरवशाची कार्मसि सांगत असत; तशांत अ- 
लप्तगीन हा शहाणा, शूर, व सथ्लोटी'चा मनुष्य हाता; यामु- 
ळें हा एकदां कारभारांत पडल्यावर याची बढती होत होत, 
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काठेकरूत खुरासानची सुभेदारी यास मिळाठी. पुढे ल 
ब्दुळु मलिक वारला, तेव्हां त्याचा कुटुंबापेकी 

हि.स* कोणाला गादीवर बसवार्वे, याची विवंचना च” 
३५०५ डली; दरबारचा दुसऱ्या उमराव लोकांनीं सन“ 
सूर याची योजना केली होती; परंतु अलप्तगीन यास वि 
चारावयास गेठे, तेव्हां याणे मनसूराचा विरुद्ध आपला 

त्याणें राज्यावर येतांच अठप्तयीनाकडून सुभ्यांचे कास 
काढल, पुढ अलप्मांनास कद करण्याविंषयी, व साध” 
ल्यास माखून टाकण्याविषयींहि शवूंनी पुष्कळ इलाज के 
छा; परंतु हा ठढाऊ कामांत हुशार, त्यामळ मोव्या चत्रा- 

इन.आपल्या शेतरूंतून सुटन, आपली थोडीशीष 
विश जे होती ती बराबर घेऊन निघाला, 
न्तो , िनपंवताच मध्यभागी यजनांस आ”« 

छा, आणि एथे आपणास कोणाची भीति नाहीं असें पाहू- 
न तेथे राहिला. पुर्ढे अलप्तगीनाचा जाग्यावर राजानें दृ- 
सरा सुभेदार नेमठा. त्याचा हुकुमांत बल्क, हिरात, व 
सिस्तान, हे मांतसुद्धां सपाट मदेश एवढामात्र राहिला: 

अरृंतु -खा. देशाचा ब सिधूनदाचा मधीठ कडव्या मांतार्न 

व्हवा; तथापि याला स्वतंत्र होण्यास त्या सर्व जांतांतील 
छोकांची मदत होती. जेव्हां अठप्तगींन गजनीकडे पळन 

' आळा, तेव्हा याजवराबर ३००० कवाईत शिकठेळे मम- 
हणजे मुळाम ) होते, असं एक इत्तिहासकार झणतो' 

चे सारिखे मूळचे तुर्का गुळाम होते. या- 



1 ओके 
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शिवाय पूर्वी हा सुभेदार असतां, जा लोकांनीं याचा हाता- 
खार्ली चाकरी केली होती, त्यांतूनद्दि लोक वेळोवेळी या- 

जवळ येऊन राहिळे असतील, असें दिसर्ते; परंतु हा जा दे- 

शांत येऊन राहिला होता, तेथीलच बहुतेक फोज याणे ठेवि- 
ली होती, असे संभवते. कारण त्या मांतांत जेथें शेतीभाती 

होत असे, तेथील लोकहि ठढाऊ असत; दुसरे पहाडी अफ- 

गाणलोक हे कांही याचा तांब्यांतीलठ असत, व कांही प- 
गाराचा आशेने यास मिळावयाजोगे असत. असें 

असून, अलप्तगीनार्ने आपला मुलठुक वाढवि- १५ ६्हि ह 
ण्याचा उद्योग केला नाहीं; आणि स्वतंत्र झा. स ३५७५, 

ल्यापासून चोदा वषीआंत तो मृत्यु पावला. 
अलप्गीनाजवळ सबक्तगीन हणून गुलाम होता. 

त्यास मथम तुकस्तानांतून कोणी सावकाराने आणिला हो- 
ता, त्यापासून अलप्तगीनानें विकत घेतला. पुढे 

त्याजवर भरवसा पटून अलभगीनार्ने त्यांस वा- 
ढविले; शेवटी अलप्गीनाचा मरणसमयाीं सर्व राज्यकारभार 
पाहणे याजकडे भले होते, आणि पुढे कर्मेकरून यास गा- 
दीहि मिळाली. 

_ _. अलपगीनाने सबक्तगीनास आपली मुर्गी देऊन आ- 
पल्याभागे यास गादीचा वारीस ठरविला, अर्से बहुतेक यं- 
थकार सांगतात. कांहीं सबक्तर्गीन हा अलप्गीनामागून 

लागलाच गादीवर बसला, असें वर्णन करितात; परंतु पूर्बी 
लयन झाठे, याविषयी कांही लिहित नाहींत. 

फिरिस्ता हणून एक इराणी इतिहासकार फार वर्षे 
हिदुस्थानांत राहिला होता. त्याणें इसवी सना'चा सोळाव्या 
शतका'चा अखेरीस, तेथपयेत झालेल्या सवे मुसलमान रा- 

संथक्तगीन, 
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जांचा वृत्तान्त लिहिला आहे; त्यांत सबक्तगीनाविषयी लि- 

हिठे आहे. तो पकार असा;--अलप्तगीन हा इ० स० 
९७७५ हणजे हहि> स० २६७५ त मेला. त्याचामागे त्याचा 
मुलगा इसाक होता; त्यास बराबर घेऊन सबक्तगीन बु- 
खाऱ्यास गेला. तेथें समानी वंशाचा मनसूर राजाने इ- 
साकास गजनीचा सुभेदारीचीं, व सबक्तगीनास त्याचा दि- 
वाणगिरीची वस्रे दिली, पुढ इ० स० ९७७ झणजे हि० स? 

१६७ त इसाक मरण पावला; तेव्हां त्याचा मार्गे सबक्तगी- 
नास तो अधिकार मिळाला. नंतर त्याणें अलप्गीनाचा 
मुलीशीं लम केलें. संबक्तगीन गादीवर बसला नाहीं, तंव 
त्याला राज्याचा संरक्षणार्थ कमर बांधणें माप्त झालें. 

आपल्या नजीक गजनीस मसलमानी राज्य झाले 

असे पाहून सिघधुत्तदकांरूचा हिदुडोकांस सहजच काळजी 
उत्पन्न झाजे.....तशांत-वारंवार देस. छुट्ण्याकरितां झुसठमा- 
नठोक स्वार्या करीव, तेणेकरून हिदुठोक त्रासून गेले. शे- 
छाक्ञेरचा रा- पेटी गजनींचा जवळ हिूंचे राज्य लाहोरचें हो” 
जा जचपाळ त; तथाठ राजा जयपाळ याण. मसलमानावर 

आका "ण. स्वारी करण्याचा निश्चय केठा; आणि मोठी 
फोज तयार करून, पेशावरापासून काबलापर्यंत जी खिंड 
आहे, तिचा तोंडावर लघमाणांत जाऊन तेथ डेरे दिठे... तेथे 

सबक्तगीन त्यास आडम आला. :- पुढ दोन्ही लश्करं उभी 
राहिली, आणि युद्धास आरंभ करण्याची चांगली संपि पा- 
हुं लागलीं, इतक्यांत मचड वारा सुटला, पाऊस पडु ठागठा, 

ज्ञा कडाडूं लागल्या; तेणेकरून हिदुठोक भिजून सहजच 
आपुढे बडुचा फिरिस्ता या ग्रंथकाराचा इतिहासावरून एथे 

क्ला ल, शो पणी णाधण ण 
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विशेष थंडावले, आणि हा आपणावर कांहीं ईश्वरी क्षाभ 
आहे असें त्यांस वाटून, ते विरस झाले. अर्से पाहून जस- 
पाळाने तहार्चे बोलणें ठावि, तें ऐकण्याची मथम सब- 
क्तगीनाची मर्जी नव्हती; परंत हिंदुलोक एकवा निराश झा- 
ले, झणजे पुढे काय करितील ते. नकळे, हे जेव्हां त्याहा 
जवळचांनीं नीट समभाविलें, तेव्हां तो कन्नल . 
झाला, मग जयपाळार्ने पलास हत्ती दिळे, आ- 641 
णि दुसरें पुण्कळ द्रव्य देण्याचे कतूळ केल्यावर न निकला, 
तो माघारा गेला. 

परत स्वदेशी आल्यावर आतां. आपणास कोणाचे 
भय नाहीं असें पाहून जयपाळाने रुपये देत नाहीं ह्मणून 
सांगिवळे, आणि जे मागर्गेकरी आले होते, त्यांस बंदीखा- 
न्यांत घातर्ले, 

याममाणे जयपाळाने आपळा अपमान फला, व 
स्वतांचा शब्द मोडिडा, असे पाहून सत्नक्तगीनाने पूनः फो- 
जे तयार केली; आणि आपण सिधुनवाकडे निघाला. इ- 
कडे जयपाळ हा विष्ठी, अजमार, कालिजर, ब कनोज, 
एथील राजांस मदतीस बळावून १,००,०००, घोडेस्वार, व 
शिवाय अतिशय पायदळ इतके सेन्य घेऊन लघमाणांत गे- 
छा. आपल्या शवना अजमास करण्याकरितां सनक्तगीन 
हा एका टेकडीवर 'बढळा, आणि पाहतो तंव सगळा तळ 
हिंदूंचा असंख्यसेनेनें भरला आहे. असें असतां, तो म- 
नांत अगदीं देचकला नाहीं; आणि आपले फोक शूर ब ल- 
ढाडचा कामांत वाकिफ आहेत यावर भरबसा ठेऊन, आज 
आपण जय'च मिळवू, अशा संकल्पानें त्यार्णे युद्ध आर- 
भिठें, सबक्तगीनानें हिंदूंचा सेनेश्ञा एक भाग लक्षून त्या 
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वर घोडेस्वारांचा भंडमार केला, त्यामुळें कांही वेळाने ते- 
थील ठोक डळमळू लागले; असें पाहूच सवे लश्करावर ए- 
कदम हल्ला करावयाचा त्याणें हुकूम दित्ग. तसें होतांच 
हिडुठोक हटून पळत सुटे. त्यांचामागून मुसलमानांनी 
सिधुनदापर्यंत पाठलाग करून मोठी भ्येकर कतल केली. 
सबक्तगीनास हिंदूंचा छावणींत भरपूर ठूट सांपडली. श- 
वाब न्यायें आसपासचा देशांचा राजांपासून भारी खंडण्या 
क्सूह केल्या; सिधुनदापर्यत संब देश ताब्यांत घेतठा; आणि 
पेशावर एथे १०,००० घोडेस्वारांनि्शी एका सरदारास 
आपला सुभेदार नेमून ठेवून तो स्वदेशास माघारा गेला. 

ड्तकें नीड होत आहे, तंव लघमाण परगण्यांतीठ आफ- 
गाणे व स्वि्जी लोक त्यास शरण आले, व त्याचा हकूम 
कबूक करू.ठागले; तेणेंकरून त्यास आपल्या लटश्करांतं 
नवीन 'चांगठे छोक ठेवण्यास पुष्कळ मिळूं ठाग्ले, 

याममाणे सबक्तगीनाचें राज्य वाढलें. ते पश्चिमेस 
कदहारचा पलीकडे गेलें. वरोल स्वाऱ्यांनंतर त्या राज्यांट् 
चा बंदोबस्त करण्याचा कामास सबक्तगीन लागला. इत- क्यांव त्याचा नामधारी राजावर संकट येऊन पडलें; तेव्हां 

इसवी सनाचा दहाव्या सतकांत यातीटं क्लि छोक वसू नदीचा उपमान, 
वळच् पदेआंत होते; ब कांह सिस्तान व हिंदुस्थान यांमधील अफयां्य- मुळुकांत पुष्कळ वर्षे बसाहत करून राहिले होते. त्या वेळी ते तुर्की साषा झि ग * पूर्वीपासून ते अफगाणठोकात अगदी मिसळून गे- 

भसे दसरे. यामुळें बहुधा खिळूजी ब-अफगाण हे लोक एकच 



प्रश २ खळीफांनंरने राजे, के 

ळून यार्णे लागर्ठेंच धावणे घेतें. त्यांत साला भापळे 

घर भरावयाची संधि सांपडली. तो मकार असा:-< 

समानी वंशांतील नुः अथवा नोहानामक 
सातवा राजा राज्य करित असतां,इमी सपर्वताप- पूर्वकई 
लीकडील चीनदेशापावेवो बहुतेक तातारदेश 1. 
हा हेके तातार लोकांचा ताब्यांत होता. त्यांचा पर करण्या- 
सरदार बोग्ना खान याणे नोहा राजावर स्वारी । ४ 
केली, आणि युद्ध करून त्याप्त ब्लुखारामांतांतून जात ल. 

घालविले; तेव्हा नोहा यास वत्षुनदीपठीक 00 
पळून जाणें भाग आलें. पुढे देव अनुकूळ हो- 
ऊन बोप्रा खान आजारी पहून स्ववेशीं गेला, तो तेर्थे मरण 
यावला; तेव्हां नोहा यास पुनः आपर्छे राज्य मि- ७, 
ळालें, जेव्हां नोहा याजवर वरीळ मंग गुज- डि स 
रला, तेव्हां स्वुरासानमांवांत जी त्याचा सुभे- 
दार होता, त्याणे खांका वर केल्या होत्या; ते मसात ठेवून 

नोहा याणे पुन: गारीबर बसल्यावर, त्याथे पारिपस्प कर- 
ण्याची तयारी केळी. त्या वेळी खुखारा एर्थे दुसरा फैक- 
नामक एक उमराब होता, ता हा समानी राजांचा पडत्पा- 
काळांत बडुब दिवस मोर्ट तुफान करित असे, अशी त्याची 
इतिहासांत मख्याति आहे. जेव्हां खुरासानचा सुभदारानं 
पाहिठें की आपणावर बेतत्ये, तेव्हां त्याणी या. उमराबास 
बगठेस मारिले; आणि दोघांदीं मिळून, राज्याचे कांही हो- 
ऊ परंतु सद्ः आपले हित साधावे या हेतूने इराणंदेशांतील 
भआपल्याजवळचा मांतांत दीलमी राजा राज्य कारित असे 
त्यास आपल्या मदतीस बोलाविले. त्यारणे पाहिळे की आप- 
न्या शेजाऱ्यांचा तंटा जेवढा अधिक पेटेल, तेवढे आपणास 



कांही तरी आपला मुलुक वाढवायास साधेल, या बुद्धीने त्या- 
णें यांचें बलावणें खुशीने कबूल केलें, आपल्या शचूंचा मोडा 

जोर झाला असं पाहून नोहा याणें सबक्तगीनास सांगून 
पाठविलें, की तू मळा सहाय करायास थे. तेव्हां रयतेः्चे 
नातें सोडून बराबरीचा नात्याने सबक्तगीन हा आपली फो- 
'ज घेऊन बुखान्याकडे चालिला. मी ही अशक्त झालो 
आहे, यामुळे भेटीचा वेळी मी घोड्यावरून उतरणार नाही 
असं निमित्त करून; संबक्तगीनाने पूर्वी न उतरण्याचा करार 
करून ठेविला होता; परंत आपला राजा नजरेस पडतां'ज 
स॒बक्तगीनार्न घोड्याखालीं उडी घेतली, आणि राजाचा 
रिकाबींचें चंबन करावयास गेला; परंत नोहानें त्यास वारि- 
छे, आणि आपण त्वरेने घोड्यावरून उतरून त्यास आलि- 
गन दिलें कि । 

नोहा व सबक्तगीन या क्षेघांचाहि फोजेवेक्षां त्यांचा 
शवूंची फांज अधिक बछाढय होती, त्यामुळ यांचे कांही चाललं 

नसतं; परंतु लढाई सुरू झाल्यावर दीळमी लोकांचा सरदा- 
राने विश्वासघात करून युद्ध मोख्या भरांत आलें असतां 
आपली ढाल पाठीवर टाकिठी, आणि आपल्या स्वारांनिशीं 
सबक्तमीनास जाऊन मिळाला. तेव्हां अर्थातच बंडवाले 
जॉकांचा मोड झाठा, आणि त्यांगीं जो मलठक. बळकाविला 
होता, तो सोडून दिरा. .. यां असंगी सबक्तगीन हा आप- 
णास उपयोगी पडला, झणून त्यास. कांही इनाम द्यावे.या 
हेतूर्ने नोहा याणें त्याची सुभेदारी कायम ठेविली, आणि 
ज्य त्याचा मुलगा महमूद यास खुरासानचा सुभेदार नेमिले 

ह 3-झाळ पाठीवर टाकणे ही ठढाई तहकूब करण्याची निशाणी 

ट्र हिंदुस्थानाचा इतिहास, मा० च 
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प्र०्र सखळीफांनंतरचे राजे, द्3 

वर सांगितल्याप्रमाणे बंडवाल्यांचा त्या वेळीं जरी 
मोड झाला, तरी त्यांगी पुन; आपल्या फौजा जमा केल्या, 
आणि दुसर्या वर्षी अकस्मात् छापा घाठून निशापुर एर्थ 
महमूद या'चा पराजय केला; तेव्हां सबक्तगीनास पुष्कळ त- 
यारी करूल त्यांसमोर उर्भे राहणें माप्त झाठें. त्या दोन्ह न्यांचा मसंग तूस ह्मणजे जास सांमत मेशहद्व 
असें ह्षणतात, त्या शेह्राजवळ झाला. त्या ठढा- इन्स 9 
दैत शत्रूंचा सर्वस्वी मोड झाला; आणि फेक हा > ५ आपलें पूर्वीर्चे सर्व वैभव सोडून बोग्रा राजाचा 
गादीचा धनी इलीक खान याकडे पळून गेला. मग इली- 
क खानाने मध्यस्थी करूत नोहाचा व त्याचा बेबनाव ना- 
हींसा केला. नंतर नोहा याणें फेक यास समकेदचा सु- 
भ्याचें काम सांगितलें, 

इतका बंदोबस्त झाल्यावर लागला'च नोहा मरण पा- 
वला, तेव्हां इलीक खान याणें नवा राजा होण्याचा घालमे- 
छीची ही संधि आहे असें पाहून, बुखाऱ्यावर चढ केला. 
त्या वेळी त्याचा दोस्त समकैद'चा सुभेदार हाहि त्यास स- 
हाय झाला. शेवटीं त्यांणीं दुसऱ्या मनसुराकडून त्याचा 
राज्यांचा सवे कारभार जबरदस्तीने फेकाचा हाती देवविला. 

इकडे हीं घर्तमानें होताहेत तो. सबक्तगीन सचकगीनाें 
गिजनीस जात असतां वाटेंत मरण पावला. मरण, 

राबक्तगीनाविषयीं एक चमत्कारिक गोष्ट सांगतात. 
ती अशी की हा घोडेस्वार असतां एके दिवशी शिकारीस गेला होता. तेर्भे पाठलाग करून याणें एका हरणाचा पो- 

विकि (४) नोहापासून एक महिन्याचा अंतराने हा मेळा इग्स? ९९७ हिग्स० 3 ८७, 



क्क दिंदुस्थानाचा इतिहास. मा० रि 

रास पाडावे केळे, आणि त्यास बराबर घेऊन जाऊं व्काारा ठा; परंतु पाहतो तो. त्याची आई आपल्या घोड्या या नह येत आहे, आणि मोठी कष्टी दिसत भाहे; त्यावरूल यास फार दया आली,आणि याणें पकडलेठें हरण सोडून दिसते. न्य तर त्याची आई आपल्या पोरास रानामध्ये परत घेऊन चना असतां वारंवार याजकडे परतून पाही; ही तिची कृतज्ञता "का 
हन यास फार आनंद झाला. त्या रात्रीस हा निजल्य सेव सत्ता, स्वमांत पेगंबर आढा आणि यास सांगता झाऊा., व्हर्ई. तुझा दयाळु स्वभाव पाहून ईश्वराने तुला राज्य बक्षीस व्हि” ठे आहे, यास्तव जेव्हां तूं राज्यपदावर बसशीठ, तेव्हां या दयेचा वृत्तीस विसरू नकों. या गोष्टीवरूत सबक्तगीन चहा मोडा दयालु होता, असें दिसते; अथवा ही गोष्ट लिह्िप्पारा ग्रंथकार तरी मनाचा कोमल होता असा संभव दिसतो. _. 

ववनवी 



दष 

गजनवी वंशाचे वणन. 
क आशखवसिविक्या चका 

प्रकरण तिसरें. 
सुळतान महमद. 

महभमदा'चा बाप जिवंत असतां त्याजवरावर हा स्वा- 
र्या करण्यास जात असे; त्यावरुन हा लढाऊ 

गादीविषय आहे, व या'चा स्वभाव निग्रही आहे, अर्से म- त. 
थमच दिसून आलें होते. यावें सांमत वय ३० 7० स०५९७ वर्षी शै & हिण्सेब्पदळ वषाचे होते; आणि हा युद्धांत शूर, व राजका- ९ 
रभांरात कुशल, असा सवीस अनुभव आठेठा होता; तेव्हां 
यास गादीवर बसवावे हे योग्य होते. परंतु हा बहुधा अ- नौरस होता, आणि बाप भरावयाचा घेळी निशापुर एथे आपल्या झुभ्यावर होता, त्यामुळें याचा धाकटा भाऊ डन 
स्माथळू याणे आपला बाप सबक्तगीन याजकडून त्याचा मार्गे आपण गादीवर बसावें असें मरते वेळी ठरातून घेतळे, असें कांहीं पंथकार वणितात. पुढे सबक्तगीन मरण पाव- छा, तेव्हां इस्माइलानें राज्य बळकावून आपण राजा झा- लों अशी द्वाही फिरविली. दुसरें यांचा बापाःया जामदार- खाना सर्वे त्याचा स्वाधीन होता; तेव्हा मोठ्या उमराव ठो- कांस नजराणे पाठवून त्यांची मने वळविणे, लशकराचा प- गार वाढविर्णे, आणि सर्व लोकांस खुश करण्याकरिता मा- 

द्द 
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गमोड्या मेजवान्या व नाचतमाशे करणें, या सर्व कामांत 
पाहिजे तसा पैसा उधळण्यास त्यास सवड झाली होती - 
कांहीं या योगानें, परंतु मुख्यव्वेकरून गादी त्याचा स्वाधी- 
न आणि ओरसपणाचाहि त्याचा हक्क जास्त यामुळें, ग्वा 
हमूदाचा हाताखालचा तेवढा मुछुक खेरीज करून बाकीचा 
सर्व राज्यांतील लोक त्यास अनुकूल झाले 

__ याममाणे आपला हक्क तुच्छवतू मानिला असे पाहू न्हा 
मंहमूंदानें आपल्या भावास कळविले, की माझी तुजवर 
अतिशय मींति आहे, आणि जर एवढे कटौीण काम करा” 

श्याजोगी तुझी उमर असती, तर मीहि कबूल झालों असं - 
तों. परंतु त॑ लहान आहिस, व तुझापेक्षा मठा अनुभवा 
विशेष आहे, याकरितां जर तूं राज्य माझा हवाली करिशी क 

तर त्याबदर मी तुळा बल्क व स्वुरासान हे मांत देईन. आय -- 
पला वारसा बरोबर पोत नाहीं असे समजून किवा स्वा- 
भाविक अथवा ओढूनंताणून या वेळी फणा 

| ने दाखविला ह समजत नाही; परंतु हे महमूदा "जँ. 
बोलणें इस्माइलाने ठागलेंच नाकबूल केले, तेब्हां आतां 
आपली गोडीनें समजूत होत नाहो, असें पाहन महमदर्स: 
रांजधानीवर हछा करण्याचा निश्चय केठा. त्या वेन्डीं 

त्यास याचें इंगित समजतांच्य » 

हहेमूदास तेथ युद्ध करणें माप झालें 
सेनांपतींचा कोशल्यांत मोडी तफावत 

होती, व्यामुळे एवढे रण माजेल असे वाटलें नव्हते; तंथा्षिपि 
ढा झाली, तींत शेवटी महंभूदांचा जय झाला, गा-- 

ब्राचा हस्तगत. झालें आणि इस्माइल केदेंल 



प्र०्१ गजनी बंशाचें पर्णन, टण 

सांपडून जन्मपर्यंत अठकेंत्त राहिला; तेथे त्या स्थितीस यो 
ग्य अशा कोणत्याहि सुखाची महुमूदानें त्यास वाण पड दि- 
ली नाहीं. 

हे यांचे सात महिनेपर्यंत आपसांत तंठे चालल्यामुळे 
इलीक खानाचे फावले. त्याणे फेक यास दुसऱ्या मन- 
सुराकडून भापला दिवाण करविला; अथवा पुढें फेकाची 
जी सत्ता चाळूं लागली, त्यावरून मनसुराने त्यास आपला 
यजमान नेमिला, असे हटले तरी चालेल. त्या योगाने 
मनसुराचा दरबारांत इलीक खानाचा पगडा बाळू झाला, 
हे सर्व महमूदाचे शत्रु असतां त्यांची सत्ता मोठी आहे अस 
कग करून, आपल्याकडे खुरासानचा सुभ्याें पुर्ववतममा- 
णें काम चालवावे, हणून मोख्या गरीबीने महमदाने मन- 
सुरास विनंति केली; ती नाकबूल होऊन नवीन कारभा- 
च्यांचा एका आभ्निताची तेर्थे नेमणूक झाली. 

असें झाठें तरी महमदारने आपला सुभा सोडिला ना- 
ही. जेव्हां नवीन सुभेदार आठा, तेव्हां त्यास हृर्वून म. 
हंमूदाने वाटेस लाविलें, पुर्ढ याचा शतरुंनी स्वतः मनसुरा- 
बराबर. फोज देऊन याजबराबर लढायासं आणिलें; तेव्हां 
याची भरपूर तयारी होती, परंतु याणे मनसुराबराबर लाग- 
तरच लढाई केली नाहीं. पुढें दरबारांत कांहीं तेटे लागून, ब 
लोकांची वेमनस्यें पडून मनसुरास पदच्युत करूत स्पाजे 
डोळे काढून टाकिठे, आणि फेकाचा वगीनें अब्दुळ म- 
छिकास गादीवर बसविलें. असें होतांच महमूदाने समा- 
नी राजांचे नाव आपल्या लोकांचा निमाजांतून काढून टा- 
कविले, आणि खुरासानमांताचा आपल्या नावाने कार- 
भार करू. लागला. नंतर त्या वेळचा नामधारी खडीफास 
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स्वतः अधिकार तर नव्हता, परंत ठोकांस त्याकडून स्निळ्ठत 
असे अशी चाल होती; त्याममाणें त्याणे ख्वा डे ४- 

प २ दास वर्खब्रे पाठवून दिलीं. तेव्हां तो स्वतंच्च “ता - [स स्वतंत्र ग्रा 
असे हमणबूं ला, आणि आपणास सुल्तान असे णव _ "| 
लागठा, ३० ला. हा किताब याचा पूर्वी कोणास न ख्चता स०९९९हे -- स०३८५ यापुढे मुसलमानी राजांमर्ध्ये हा अगदी साघ्वार 
">... ण होऊन गेला आहे 

- अशी लूट माजलठीसें पाहून त्यांतून आपणहि व्काडी 
मिळवावे या हेतूर्न अब्दुळू मलिकास भदत करायाचे .च्तिज्सि- 
त्त दाखवून इठीकरानानें बुखाऱ्यावर चढाई केली 5 स्ञा- 
शि सर्वे मावरुलुनहर्मांत हस्तगत करून घेऊन समाच्ची वं- 
शाची समाधि केठी. तेथपर्यंत समानी वंशाचा राख्सांचीं 
एकंदर १२० वर्षीवर राज्य केलें होते किया 

असे झाल्यावर महमूदास आपल्या राज्यास्विच्पसीं 
_ कांही काळजी राहिठी नाही. नंतर आपले राज्य कॉप्णी- 

कडेहि वाढविण्यास महमूदास त्या वेळीं चांगली साध्य छो- 
__ ती. पश्चिमेकडील राज्यांचा मथमपासून मुसलमानी - ध्वर्सो- 
“संबंध, द. तीं माचीनकाळापांसून मख्यात, त्याुळ्ठे 

तच व . बाव्की 
कळोकार्नी विशेष आयासाशिवासच' मि- 

हे ठोक. पूर्वी महमूदाचाचच ताब्यांतीलळ रख्स्ते- 
0 

- क महगूदापूवा मुसलमानळॉक या शब्दाचा उपयोर्य . च्हा-- 
रिंत नसत, चरी, हा जुना आारवा शब्द आहे याचा अर्थे राजा . नञ्क्सा 
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तह होते; यावरूत पश्चिमेस हेठेसपांठ झणजे डार्डेनठचा 
सामुद्रधुनीपर्यंवहि महमूदास आपलें राज्य वाढविण्यास 
फारशी भड*ण नव्हती. 

परंतु यापेक्षां विशेष कीति मिळविण्याची व अलौकिक 
कर्त्ये करण्याची जागा हिंदुस्थान आहे असें त्या वेळी दिते. 
कारण मुळीं या देशाचा पुर्तता शोध लागलेला नव्हता; या- 
मुळें एर्थे काय आहे कोण जाणें असें वाटे; दुसरे हा देश 
सोइवार असून मोठा हा केवळ लक्ष्मीचे भांडारथ अशी 
आवाड; एथील जमीन मोठी सुपीक; एथे नाना तव्हेथे जि- 
न्नस उत्पन्न होतात; अशा अशा गोष्टींनी हिवृस्थान वेश 
हा जबळपासचा छोकांस अलूकापुरीसारघाथ वाटत 
असे, आणि थाविषयीं ते ठोक पाहिजे तसे आपे तक 
वाळवीत. तशांत कोणी राजानें अथवा सरवाराते नवीन 
लोकांत मुसलमानी धर्म नाठू केला, हणजे कीर्तीचा झेंडा 
लागला, असा त्या वेळीं समज असे; तेव्हां हिदुस्थानासा- 
रिख्या देशांत मोठी तलवार मारायाला सांपडून घर्मवाद्धाह 
होईल हो दोन्ही कारणें एकत्र मिळाली होती. तशांत पू- 
बी महमूवाचा हिदुंधरावर लढाया होऊन त्यांचें पाणी या- 
णे जोखलें होते; त्यामुळे, आणि हिंदुस्थानांत पुष्कळ ळट 
मिळेछ या ठोभार्ने मुळून हिंदुस्थानाकडेच स्वारी करण्या- 
चा याचा विचार झाला. नंतर तो हेतु तडीस जावा हणून 
महमूदाने इलीक खानावराबर तह केला, भाणि सर्व माव- रुंळनहर् मांत त्याकडेसच ठेविता. दुसरें इलीक स्थानाच 
मुलीशीं आपण लग्न करुन उभय पक्षांचा स्नेहबंध इद केला. पूर्वीपासून सिस्तानगांतांत सुफरी वंशाचा कां्हीसा स्वतंत्र 
अम्मल असे. त्यावर दुसऱ्या वरि राजांनी लक्ष गि्लें न. 
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. व्हते, परंत या सुमारांस त्या. वंशाचा जो. परूष राज्य करिल 
होता, त्याणे बंड केलें, ते महमभूदानं मोडिटं. नंतर चु 

त्याणें दुसरें बंड केलें, त्या वेळीं महमूदाने त्यास 
धरून केदेत टाकिले 

इराणदेश मसलळूमानांनीं निकून ३७० वर्षे झास्ता 
“ - :. _ . "होती, तेव्हां वरील लिहिल्या बंडांतून पहिले व्वँड 

नहमदाचाप “ मोडल्यावर 'महमूदार्न हिदुस्थानावर मथम चय 
हि स्वा- स्वारी केंठी; तेव्हां त्यांजबराबर १०,००० नि 

स, १८५१ वेडक घोडेस्वार होते. त्यांनिशी गर्जनीहछाच्न 
हि स० येत असतां, वाटेंत पेशावराजवळ याचा बापा 
१७.  वाजुना शत्रु लाहोरचा राजा जयपाळ च्हा 

_ _ - यास आडवा आला. ते समयीं त्याचें व मचड 
लि . त्यात महंमदाने: जंयपावळाास जिकून वेऊव्ड 

_ केलें. नंतर महमूद पुढे चालता झाला, आणि सतलंजन्त - 
_ दी उत्तरूत बंतिदा शहरास गेला. तं. शहर त्याणें हला करूल्ह 
घेऊन लटून फस्त केठे, आणि तेथील छावणींतींठ व॑ आसत 
मंतातूचा मंदेशांतील छु्टींचे अपार द्रब्य घेऊन हा ग्जन्सच 
माघारी गेळा. तेथे गेल्यावर राजाने पनः खंडणी देण्या र्जे 

नातील हिदुठोकांपासून कांहीं ज्य - 

श्. स, १ 9० 

रि (३) बर्तिदा हे शहरे जंगळा भदेशांत होते, तथापि बरेंच नामाचिक -- 
.- के ठिकाण होते. काहेरचे सजे हे कांही दिवस एर्थे रहात, व काही वि. 

बस छा[होरास सहमत असें कनेठ टाडु कर्णन करितो. बर सांगितलेली. ये -- 
दडा. २७ बे नवबरास झाली. यावरून महमूद हा बतिंदा, रा -- 

| ::_ भोडेस्वारांस उतरण्यास बिशरेष अडचण पडत नाहर 
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व्य घेऊन त्यांस सोडून दिले; परंतु जे अफगाणलोक त्यांस 

मिळाले होते, त्यांस ठार मारून टाकिले. बंदीतून सुटून 

आल्यावर वारंवार आपत्ति माप्त झाल्यामुळें त्रासून, आणि 
कांहीं आपल्या रयतेचा मूर्ख समजुतीमुळे असे करणे अव- 
श्य आहे भसे जाणून, जखपाळराजाने आपला मलगा 
&अनंगपाळ मास आपल्या गादीवर बसविलें; आणि आ- 
-पण व्विता तयार करवून तात. मवेश केला, आणि तिला 
स्वतः अभ्नि लावून आपला माण दिला. 

आपल्या बापाचा कराराममारणे 'बाठण्यास अनंग- 
पाळ कबूल होता, परंतु त्याचा पोठचा हिंसेदार महमदाचयी 
मुळ्तानचा दक्षिणेस भाठिया'चा राजा होता; तो दुसरी स्वा 
आपल्या वांटणीची खंडणी देईना, आणि मह- ९. 
मुदार्शी निमहानें वांकडेपणा करुं, कागला. यास्तब महम- 
दार्ने त्यावर स्वतः स्वारी केठी. तेव्हां मथम तो जेथे सर्भा- 
वार खंदक खणून तळ देऊन राहिला. होता, तेर्थे चांगली 
लढाई होऊन त्मास हटून आपल्या मख्य किल्ल्यावर जावे 
लागकें, तेथेहि महमूदाने त्याजवर पहूस त्यास पळविले. 
पुढे. त्या राजानें सिधुनदाचा रानांत जाऊन _, 
जीव दिला; आणि त्याचे पुण्कळ अनुयारथीहि ५०० 
त्याचा सूड उगवण्याकरितां ठढत असतां तेथे हिं* स० 
मरण पावले 

सुलतान एथ महमूदा'चा सुभेवार एक अफगाण सर- 
दारे होता. तो मुसलमान असून त्याणें अनंगपाळाशीं 

कदम) यात पळवला “हयर ० 486. 

(४) त्याचे नाब अब्दुल फते लोदी, त्याचा आणा हुमीद खा- 
नम रोदी त्यास मुल्लान य लघधमाण हे दोल प्रांत दिल्यायरून लो आपले 
घमेद्रोही ( हिंदु ) यांस मिळाला, पुढे सथक्तगीसाते हिंदूंचा परामब 
फेल्याबर तो सबकगीनांचा हुऊुमाले बाग लागला. 
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- _-. _ _ मोठी दोस्ती करूंत बंड केठे; तेव्हां त्याचा शास “ 

स्की नार्थ-महतूदास तिसरी स्वारी करणें माझ झार्ल 
स्वारी, त्या वेळीं पहाडी लोंक बहुधा . महभूदाचा पक्क 

ताब्यांत आले नव्हते, यामुळें त्यास गजनीहू च्च 
समोर मुठ्तानास जाण्यास रस्ता मिळेना, तेव्हां आड वा 
टेने जात असतां बंडखोर सुभेदारांचा मतिपक्षी लाहोर*चा 
राजा यांणे त्यास मध्येच गांउ्ठें. त्यांचा ठशकरांची पेशा 
वराचा जवळपास . ककमंकः .झडळी, त्यांत. राजा हरला - 
त्याचा महमूदारने. चिनाबनदीवरः बजीराबादेनजीकड 
सांदानामक शह्रापर्यंत पाठलाग केला; तेव्हां शोवटीं -आ1. 
पठा बचाव करण्याकरितां त्यास काश्मोरदेशास पळन्हा 
जांवं > क 

. आर्वे कॉगळे, ...नंतर महमूदानें सुठ्तानास वेढा दिला. . ते” 
४ _ द्विसपर्यत 'आंतीळ ठोक लढले. . शेवटी तों सुभे” 

दार .शरण. आला; आणि पूर्ववतूभमा्णे खंडणी:  देण्या*्ञे 
कळू कारंता झाला. इकडे आपल्या मार्ग इठीक खाना- . 
इं& स« चो फोंजांनीं आपल्या राज्याचा विष्वंस केला', 
'५३००५ अशी महमूदास बातमी लागठी. तेव्हां त्या सु: 
मव ._ भेदारा'चे बोठणं जरी विशेष फायदेवार नव्हते, त- 

ते कबूळ बूड करून महमूद माघारा गजनीस गेला. 
ऱ्ह ऱ्च्य चा.सगा, अर्स 

तातारठो- व्यय इल्च हिडुस्थानाकडे 
कांचा रा> कब्वससानमात सहज [मळवावा.. 

क सक अशा त्यास इच्छ झाडा, आणि त्याणें.एक फोन 
| 7. व्हरात घेण्याकरिता, व दुसरी बल्क घेण्याक- 

5 अशा पाठविल्या. परंतु इडीक स्वानास 
शक्षूचें सामर्थ्यं बराबर समजले नर 
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महभूदास ही बातमी समजतांच त्याणे सिधुनदा- 
कांढचा आपल्या देशाचा कारभार सेवक उफ सक पाल- 
नामक एक हिंदु मुसलमान क्षाला होता, त्याजवर संपाविठा, 
आणि दौड करुत स्थुरासानांत येऊन इलीक खानाचे सर- 
दार हटवून वक्षूनदीपार त्यांचाच मुठकांत घालविता झाला. 

नंतर महमूर आपणावर येतो अशी इलीक खानास 
भीति पडली, तेव्हां त्याणें खोटे एथीळ काविर खातनाम- 
क सरदाराजवळ मदत मागितल्यावरुन तो ७०,००० छश्क- 
रासहित येऊन त्यास मिळाला. याममारणे आपली बळक- 
टी झाठीशी पाहून इठीक खान मार्गे पढे नपाहतां वक्ष- 
नदी उतरला. पर्ढे महमूदाची व त्याची बल्क शहराजवळ 
गांड पडली. त्या लढांहेत महमदानें ५०० हत्ती आणिठे, 
आणि आपल्या फोजेंत गोंधळ नहोऊं देतां आपल्या पाशस 
त्यांची भव्य शरीरे ब विलक्षण स्वर्र्षे पाहण्याची सवग्र 
नाहीं यामुळे ते व त्यांचे घोडे त्यांस पाहून भिऊन जात अशा 
ठिकाणीं मोण्या चतुराईने त्या हत्तींची रथना केळी. पुढे 
लाड सुरू झाली तेव्हां समोर हत्ती पाहून तातारठोकांचे 
घोडे थडकले, तेव्हां त्यांचा हछा हटला, त्से होतांच मह- 
मूदाश्ये हत्ती पुढे सरसावले, आणि शात्रंचा मध्यभागी जा- 
ऊन दाणादाण करून भडमार करूं लागे, आणि जॅ आढ 
येईल त्यास पायांखालीं रगडित 'चाळऊे., महमूदाचा हीने 
इळीक खानाचा निशाणदारास सोडत घरूत इठीक रवा- 
न व त्याचे भयाभीत झालेले लोक पाहत. असतां फेकून 
दिला, अशी गोष्ट सांगतात. इलीक खानाने हा गोंधळ 
नीट करावा, तंव इतक्यांत दोन्ही फौजा भिडल्या; ते समयी 
गजनवी लोकांनीं मोख्या जलदीने व निकराने भडमार 
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केला; तेव्हां तातारठोक चारी दिशांस पळे लागले. शे- 
इ० स०  वेटीं त्यांची मोठी कतल करूत, त्यांस गजनवीं 
9००६ लोकांनी रणभूमीवरून पळबिठें.  ईलीक खान्त 
ऱ्ह "० हा बराबर थोंडे लोक घेऊन वक्षूनदीपठीकडळे 

१ पळाला, आणि त्यानंतर कधी महमूदासमोर ल 
| न झळ डाइस उभा राहिला नाहीं. महमूदांचा इरादइ 

-' अथमः क्षवूंचा पाठलाग करण्याचा होता; परंतु 
हिवाळा आला, तेणेकंर्त बॉस तो. बेब सोडावा ठागला-. 
पुढ परतल्यावर गजनींस येई तंब अतिशय थंडी पडून वाटेत 
याचे शेकडो ठोक ब घोंडे मेले गेळे. 

.. .. _. इतके होत आहे तंव सूक पाल याणें बंड केले, आणि 

७” .... 

यी द्पवर' जच्मभर बंदीत ठेविवा झालो... 
पूर्वा मुळ्तानचा सुभेदाराचे बंड मोडिले ते वेळी त्याचा 

_ चक्षांचा अनंगपाळ याचा सूड उगवण्यास इलक खानाचा 
हल्यामुळे महमूदास संधि सांपडली नव्हती; परंतु आतां हि- 
महयुदरचोजच दुस्थानाचा कारभाराकडे लक्ष देण्यास फरसुद॑ 

ळ:मिळाल्यामुळे महमूद मोठी फोज जमा करूत 
इल्स- १००८. चा शिशिरकतूंत त्या राजावर | स्वारीची . व्यारी. करूलं 'निघाठा. इकडे 

- __ झनंगपाळास वरी आपण गांधील चाळविलें त्याची भी- 
.... ति होतीच. त्यार्णे जवळचा व दूरचा ल्हान मोख्या हिदू 

चि केंडे. वका पारविठे, आणि महम्मदी ठोकांची बढती 
:सबोचें कटोळे होण्याची वेळ आहे, याक- 

अपड] स्वतंत्रता यांचा संमूळ नाश न 
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होऊं देणें असेल, तर सर्वानी एकदम मिळून अवश्य कट के- 

ला पाहिजे, अर्से त्यांस सांगून पाठविले. त्या राजांेहि 
विचार बहुधा असेच असावे, कारण न्यांणीं त्याचें बोलणे 

मान्य केले, आणि उजनी, ग्वालेर, करिंजर, कनोज, 

दिल्ली, व अजमीर, एथीऊ राजांनीं पुकदिल केलें, आणि 
आपल्या फोजा जमवून पंजाबांत गेळे. एवर्ढे 

मोटे ठश्कर यापूर्वी कधीं बहुधा रणभूमीवर शिका 
आलें नसेल, एवढी ही सेना मोठी होती. असे. 

मोरे सैन्य अकस्मात जमलेले पाहून महमूद दकला आ- 

णि याचा स्वाभाविक हुशारीने असे एकार्दे अरिष्ट आलें 

असतां त्यांतून हा पार पडे त्याममारणे न करितां याणे शं" 

चा समोर छावणी दिली, आणि पेशावराजवळ ठोणें धरूत 

दुसऱ्याचा वाटेस तज्ञातां आपल्या बंदोबस्तारने राहिला, 

महमूद स्वस्थ बसला असतां, इकडे शघुंची फोश दिवसेवि- 
वस वाढत चाळली. हिदुलोकांचा स्रियांनी भाप्छी गवा- 
हिरे विकली, आपले सोन्याचे दागिने आटबिठे, आणि वू- 

रदूरचा देशांतून या धर्मयुद्धास सहाय व्हावें झपून सामश्री 
पाठवूं लागल्या; तसेच गकर व दुसरे लढाऊ लोक त्यांस ये- 
झन मिळाले, नंतर त्यांगी मुसलमानांचा ठश्करासर्भावता 

वेढा दिला; तेव्हां सुसलमानांस छाबणी'चा बाटोळा खंदक ख- 
णणें माप्त झाळे. त्या मसंगीं महमूद कांहींसा गांगरळा; 
परंतु याची हिमत खचली होती असे नाहीं. आपली छा- 
वणीची जागा मजबूद आहे, याकरितां जर भापल्या खंद- 
काआंत शत्रू आपल्याबरोबर लढायास येती, तर आप- 

ला फायदा होईल, या मसरतीने :त्यांस विडविण्याकरितां 
याणे एक तिरंदाजांची मजबूद टोळी पारविछी; परंतु त्या 
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कत्यांचा परिणाम याचा इच्छेहन निराळाच झाला. तो 
असा, कीं त्या तिरंदाजांस गकरलोकांनी एकदम हटविे 
आणण जरा त्यांबराबर महमूद होता, आणि याणे 'पष्क- 
ळ पराक्रम केला, तथापि ते. गकरलोक न्यांचा पाठलाग 
करून जवळ आले, आणि नानामकारचीं विलक्षण हत्यारे 
यारणकरणारे असे ते बोडके व अनवाणी पहाडी लोक मस- 
लमानांचा छोंडेस्वारांवर-मोख्या निकराने तटन पडले. मय 
धोंडा मिंळो स्वार र मिळो, सांपडेल त्यास तलवारी व जंबे यां- 
चा.घायांखाठी तुडवित चालले. ' असें होतां. होतां किंब- 
हना पापणांठा पांपणी लागे तंव या जंगली ठोकांचा ज्षपा- 
स्याखाळा ६००० पासून ४००० पर्यंत मसठमान मेळे 
येळे.... 

कांही. वेळाने हे हे. कमी कमी होत चालछे. दो- 
वर्टी अनंगपाळ हा आपला. हत्ती पॅड सरसावून गुलीमध्यें 
वरवार मारावा या हेतूने येत होता. त्याचा हत्ती तीर पाहू- 
न भ्याठा, आणि माघारा फिरून रणभूमीवरून पळाला. ते- 
व्हा ॥हूढु भयाभीत झाठे, आणि आपला सेनाधिपति ओआ- 
पणास टाकून पळाठा, असें त्यांस वाटून मथम त्यांचा जं भ्र खवळा, आण शेवटी युद्ध टाळून ते पळ लागले याम- 
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छा, आणि शेवर्टी हिदुलोक अगदी योहींकडे पून: न जमत 
असे आपआपल्या ठिकाणीं गेठे, तेव्हां त्यास एक मोठी 
छूट करण्याची संधि सांपडली. अशा छुटींची महमूदास मो- 
ठी प्रीति असे. हिमालयाचा खाल्या भागास लागून ए- 
क पेत आहे, स्पावर किल्यासारिखें तटबंदी एक 
देवालय आहे त्यास नगरकोट अर्से झणतात. नगरकोर त्यांमर्थ्ये एका ठिकाणी जमीनीतून स्वाभाविक (४ तपा 
ञ्वाला निघतात. त्यामुळे त्या देवालयास 
लोक मोठें पाविब मानितात, या कारणामुळे जज 
हिंदु राजे होत गेले, ते ते तेथीठ देवास अग्रहार कारित गैठे; 
तेणेकरूत पुष्कळ द्रव्य जमे होते. शिवाय आसपासचा 
लोकांची बहुततेक दौलत तेथेच ठेवित असत, त्यामुळें त्या 
ठिकाणी जितकें सोनें, रपे, जवाहीर, व मोत्ये, या वस्तुर्चे 
भांडार होते तितर्के पृथ्वीवर कोणत्याहि राजाचा जामदार- ख्यान्यांत नसेल, असें फिरिस्ता हा पंथकार वर्णन कारितो. 

कोणी शत्रु आला असतां त्यारथें कांही 'लाठावयाे 
नाहीं असें हें ठिकाण होतें; परंतु वरील लढाईमध्ये एथील 
सवे लश्कर गेलें होते, त्यामुळे महभूद तटाजवळ आला, ते- व्हा तटावर भनाथ पुजारी लोकांची हार लागली होती. ते 
छोक महमूदास एकदम शरण आळे, आणि आल्यास जीब- दान द्यावें हणून मोठ्याने ओरडू ठागळे. ते त्यांचें बोलणी मोठ्या आनंदाने कत्रूल करूत महमूद आपल्या वरबारांतील पे खासमहालांतील मुख्य मुख्य सरदारांसुत्पां देवळांत शिर- आ, आणि जें त्यांचें सवे जमवितेलें द्रव्य होते ते गोळा क्- 

९ 
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रिता झाठा. ७,००,००० सोन्याचे दिनांर, ७०० मण सोनल 

मण चांदी, आणि मो्ये, हिरे, पोवळी, माणके इत्यादि जज 

वाहीर २० मण; याममाणे द्वापारयुगामध्ये भ्षीमराजापा- 

सून जी संपत्ति एके ठिकाणीं झाली होती, ती सर्वे याच्या 

हातास चढठी.. ही मोठी ठूट घेऊन महमूद गजनीस प 

रत मेळा, आणि आपला जय जाहला हणून दुसरे वषी मो< 

डा समारंभ करिता झाला. तों भोंख्या मेदानांत झाला, व ती“ 
न दिवस चालला होता. तो पाहावयास येणाच्या लोकांस 

याणे उत्तम मेजवान्या तयार केल्या, गरीब गरीबांस पुष्कल्ंळ 
धर्म केला, आणि मोठ्या अन्रूचा व मोठ्या पदवीचा अशा 
लोकांस, व तसेच महान् साधूंसहि मोठमोठे नजराणे दिले. 

यां समारंभांमध्ये सोन्याची सिंव्हासने व सोन्यास्पयांचीं 
मेले करूल त्यांवर हिंदुस्थानांतील आणलेली . ठूंट सव ठो- 
कांस दाखविण्याकरितां मोख्या तयारीने ठेविठेली होती. 

हिरातचा पूर्वेस डोंगरांत घोर हणून एक करीण 
इस०१०१० तांत आहे; त्यावर हि» स० ४०३ मर्ध्ये महमूदा - 
छोरदेश घे- नें स्वारी केली. या मदेशांत सर जातीचे अफ- 
क. . ... थांणळोक राहत असत. एथील लोक फार दि- 

मुसठभोनी ह... सांतूवी सुसरुभानी घमात आठे होते; -आणि' हिजरी 
स०१५१ त हा सर्वे. भक स्वॅफांचा ताब्यांत गेला होता. व्ळ म्ड्क र 

एर्ये महम्मद सूर झणून सरदार होता; तो जें ठाण धरत 

| (५) दिनार ह एक दूराणी नाणे आहे. भा क ० (६) म 
नऱ्हूच असतात, आरा मण आते लहाने तो २ रतलांचा अ- 

द -तमाझचा मण ३१ रतलांचा असतो, आणि हिडुत्था- 

व स्प यांचे दागिने, २०० मण शुत्ध सोन्याचा ठगडी;, २०० » 

ळा छान ७७७१ ळ. ७७४ कोश 0 २ गौण 
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राहिला होता, तेथें त्यावर महमदा चे कांहीं चालेना; तेव्हां 
महभूदानें आपण पळून जातों असे ढोंग केलें, त्यामुळें 
तों याचा पाठलाग करण्याकरिता आपली सांगली जागा 
सोडून निघाठा; मग महमूदाने त्याचा अगदीं पराजय के- 
छा. शेवटीं तो सरदार वीष खाऊन मेछा., याच सरदा- 
राचा वंशजांनी पुर्ढ गजनवी वंशाची समाप्ति केळी; या- 
स्तव वरीळ विवरण ध्यानांत ठेवण्याजीगे आहे. 

पळावयाचें सांग दाखवून शत्रूला आपल्या मागून आण- 
णे हे मोठे साहसा चें काम आहे; असं असून जेथें इतिहास 

' कार वर्णन करितात, तेथें हमेशा पाहावें तर अर्स करण्या- 
'पासून क्र्धीं अपाय होत नाहींच नाहीं. 

___ सुढें एक वर्षं गेल्यानंतर घोर मांतानजीक मुर्घांबनदी- 
'चा वरील फांठ्यांवर जुरिस्तान ऊफ िगिगस्तान हणून डॉ- 
' गरी मुठुक होता, तो महमूदाचा सरदारांनी काबीज केला. 

महमूदार्चे सावकाळ लक्ष हिंदुस्थानावर असे, असें 
दिसते; कारण (इ० स० १०१० हु० हि 
स० ४०१ ) त्याच वर्षी तो हिदुस्थानांत पुनः नी 
आला, आणि मुठ्तान घेऊन फते लोदी यास पाघिबी स्वारी 
केव करून गजनीस घेऊन गेला. त्याच वर्षी 
आपल्या राज्यावर घोर मांतांतून कांहीं चढाव झाल्यामुळें 
त्या मांतांतहि महअूद गेळा होता. 

दुसऱ्या वर्षी समुनेचा किनार््याजवळ्च सहाबौस्मारी 
स्थानेश्वर झणून मोठें पवित्र देवस्थान आहे. प 
तेथें मोख्या पछ्याची स्वारी करून महमूदार्ने 
ते देवाळय व सर्व शहर छुटून फस्त केलें; आणि त्वानेश््यर 
हिंदु रजवाडे जमून यास आड येत तों असंख्य 6" 
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बंदीवान घेऊन गजनीस माघारा गेला 
सातवी व पुढीक तीन वर्षत महमूदार्न काश्मीरदे शहा 

आववी स्वा- ठुटण्याकरितां दोन स्वाऱ्या केल्या. त्यांतील 
री शेवटचा स्वारींत त्याचा फोजेचा क्रोणी रस्ता 

वकविला, आणि त्या वेळीं हिवाळा फार होता यामुळे प” 
ष्कळ लोक मेले गेले; तथापि कछाश्मिरासारखा मवेश छो” 
ण्यास करीण देश असून त्यावर दोन स्वाऱ्या केल्या असता 

इंतक थोडं नकसान जहाले, ही गोष्ट मोठी आश्वयांची आ” 

हे. या वरील स्वार्यांशिवाय वरील भुदतीत दुसरी कार्टर 
घ्यानांत ठेवण्याजोगी गोष्ट घडून आठी नाहीं. या सुमा“ 

रास इठीक खान वारला. 'च्याचा मार्गे तो- 
मत ववर: गान खान राजा झाला. त्याचें व तिते ता- 

तारठोक यांचें मोटे निकराचे यद्ध बहुधा हू- 

मोसपवंताचा पूर्वेस चालले होते. तेव्हां मावरुळूनहर्मांता- 
व सद्यऔः कोणी नाही, हृ महभूदाचा लक्षांत आल्यावांचून 

राहिंठे नाही; आणि एवढा. मोग देश मिळवण्याची संच्ि 
जाऊं देण्याजोगा इतका तो हिदुस्थानांतीठ ठढायांवह्हि 
त्या वेळीं गुंतला नव्हता. यामुळें याणे त्या मळकावर चा- 

 ऊकंर्त संमकेद व बुखारा हे मांत घेतले. तेथें यास 

शि झाला; तथापि थोइक्याच दिव- 
____ ३०१६ हे* सांत तो प्रांतहि याणे सर केला. हे सत्य 
. स«४०५ मृहमूदाने आपल्या कारकीर्दीत जीं मोटी छव्ये 

केलीं त्यांतील च होय. कारण याचा योगानें 
राज्य क्थास्पीयन् समद्रापर्यंत वाढलं 

७ हू० स० पौसून १०२५ पर्यंत 

ी 

र 
! 
उ 
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वरील मोठी मोरी कार्मे केल्यानें महमूदाची हिडू- 
स्थानाकडेसहि नजर वाढली असें दिसते. कारण यापूर्वी तो 
पंजाबापर्यंत स्वाऱ्या करित असे. तो मांत सो- हिंदुर्थाना- 
डून आपला व आपल्या वंशजांचा हिदुस्थानां- पर नयबा 
त पाय शिरकावा झणून पुढील स्वारीस याणे त्यरी. 
गंगानदीपर्यंत जाण्याचा निश्चय केला. एवढा मोठा बेत 
तडीस जाण्यास याणें तयारीहि मोठीच केली; सर्व राज्याम- 
धून ठढाऊ लोक जमविले; त्यांत मुख्यत्वेकरुन नवीन घेत- 
लेल्या मांतांतून पुष्कळ आणिले; तेणेंकरून जर हे लोक 
मार्गे ठेविळे असते, तर ते बर्डे वगेरे करिते अशी जी भीति 
होती ती राहिली नाही; आणि त्यांस हिंदुस्थानांतील छटी- 
चा वांय मिळाल्यामुळे तेहि पढे महमूदाची चाकरी निधेने 
करू-लागले. याममार्णे १,००,००० घोडा, व २०,००० पा- 
यंदळ, एवढे लश्कर घेऊन महमूद निघाला, असे फिरिस्ता 
वर्णन करितो. यास तीन महिनेपर्यंत अपरिव्ित मळकांत 
कूच करावें लागलें, व सात मोठ्या नद्या उतराव्या लागल्या; 
परंतु याणें आपल्या नेहमींचा तजविजीने चांगली माहिव- 
गारी ठेऊन ही स्वारी पार पाहिली. हा पेशावराहून नि- 
धाला, आणि काश्मिराजवळून जाऊन नद्या सुलभ रीतीर्ने 
उतरतां याव्या हणून डोंगराचा लगत्यानेंच चाऊळळा. पढे 
थमुना उतरल्यावर दक्षिणेकडे वळला; आणि एकदम क- 
नोजशहरास आठा. तेथील राजाची कांहीं तयारी नव्हु- 
ही, त्यामुळें आपला अगदीं बचाव होणार नाहीं अर्से सम- 
गून तो आपल्या कुटुंबासुद्धां बाहेर भाला आणि महमूदास 
रण गेला. अशा अशुभ समयीं या दोघांची भेत्री जमली, 
ही शेवटपर्यंत राहून निष्कपट होती, असें दिसते. सुठूतान 
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महमूद हा कांही उपद्रव नकरितां तीनं दिवसांनी तेथून नि” 

घोन गेला. 
ख्य केल्यामुळे इतर राजे साचे शासन करण्याकारेता फ़” 
कत्र झाले, तेव्हां त्यास सहाय करण्याचा हेतूने महमूद पुन * 

आला होता. . 

. कनोजशहर हें कोणचा कारणानें एर्ढे श्रीमान् च 
म ममी सुशोभित जहाल होतं हं समजत नाहीं. एथील्क 

राजांचा देश जवळचा राजांचाहून मोठा नव्हता 5 
तशाच त्या राजांचा ठढाया व बह यांचा. हकीकतीवरूनच्छि 

कनोजचा राजांचे विशेष सामर्थ्यं होते, असे दिसत नाही- 
असें असून त्यांचा दरबारची शोभा आणि राजधानीचा 
भरभराठ यांची हिदु व मुसलमान ग्रंथकार हे एकापेक्षा ए- 
क जास्त स्तुति. करितात. महमूदाचा फोजेनें जेव्हां ही भ- 
व्य नगरी पाहिली, तेव्हां जे तीस काय वाटलें त्याविषयी . 
फिरिस्ता या ग्रंथकाराने विशेषकरून वर्णन केलें आहि. 

कनोजेहून मथुरा ह्मणून हिदु धर्माचें एक मख्यात 
स्थान आहे, तेथें महमूद गेला, आणि वीस दिवस राहिला 
तिवक्यांत याणे त॑ शहर छुटिलें, देवालये बाटविठीं, आणि 

इल्य....चाचा टश्करचा लोकांनी शहरामध्ये जो 

गरंथकासने ! क्रि. लिहली ओहे 
त्यांत या शहराचा तटाचा पारेंच ५६ कोरा होता. अशी एक गप्प क्षोक- 
ली आहे. एक मुसलमान ग्रंथकार सांगतो, कां या शहरांत ९७००. 

चा दुकानं होती. डसर सुसठमांन ग्रंथकार चार्लापमाणें एथील 
स्थानांचे सावंभोमत्व आरोपेतात. र्यी १७; 

नां "१ आयापतात,. महमूदापूर्वा १७७ ब- 
हा अ्रथकार जहाला, हा कनोज हो सर्ब ठहिडुस्था- 

) रि 

पढे कांहीं वषानी महगूदाशीं सा राजानें सा” 
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अनिवार कल्होळ मांडिला, तेणेकरूत राहूरांत आग लाग- 
छी, हीहि बाकीचा अरिष्टांत भरीस भर पडली. | मुरेंतील देवळांची कार्म पक्का यामुळे महमभूराचान त्यांचा नाश करवला नाही, असें कांही सांगतात; परंतु यां- हून कमी आग्रही मुसरुमान असे वर्णन करितात, कां त्यां- चे सौंदर्य पाहून तीं देबाल्यें याणे तशीच ठेविली. मथरे- तील इमारती पाहून महमर अतिधाय आश्चर्यचकित झाला, आणि हीं कामें पाहिल्यानंतर आपणहि अशा रीतीची का- में करावीं, असें याच्या भथम मनांत आलें, असे दिस. * या स्वारांमर्थ्ये कांही विशेष दुःखकारक गोष्टी घडून आल्या. मधुरेजवळीठ महावन एथीळ राका महपरास शरण आला, आणि त्यास महमूदार्ने कृपा करूत आपला हेटऊा. इतक्यांत उभय पक्षांचा लप्करांमध्ये उगाच कांही निमित्ताने तंदा उत्पन्न जहाला, त्यामध्ये मुसल्मानांनी हि- हंची कवल करूत त्यांस नदीत ढकठून विठें. त्यावरूत आपला विश्वासघात केला असें राजास बाटून, त्याणें मथम आपल्या बायकोस व मुलांस मारिले; नंतर आपणहि मरुन गेठा, समुंनशहरामध्यें किल्लेदार राजपूतळोक जीवाची आश्षा सोडून लढे, शेवर्टी तटास भोके पडलीं असें पाह- न कांही लशकरचे ठोक त्यांतून बाहेर निघून शानूंवर धसर- 

वि ( ९) महमूद याणें गजनीचा सुभेदारास प्न लिहिले, त्यांवील स्ा- ठी दिहिळेला उतारा अथापि रासिठेळा आहे. त्यांत तो लिहितो कौः-.. *“ एथें हुगार इमारती इमानी ळोमांचा ( हार मुसळमायांचा ) धर्माप्रमाणे जगद आहेत; त्या बहुतेक संगमरवरी दगडाचा आहेत, शिवाय असंख्य देवालये आहेत, लास दिनार सर्ध झाल्याशिवाय हें शहर या दशेस आ- लें नाही, आणि असें दुसरे शहूर बनाविण्यास २०० व्षीहून कमी पुरणार नाहींत. 

| 
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कांही तटावरून उड्या टाकून मरून गेले, आणि कांहीं- 

नीं आपल्या बायकामुलांसुद्धां घरांत कोंडून घेऊन घरास 

आंग लावून माणत्याग केला; मिळून त्यांपैकी एकहि मंनु- 
व्य जीवंत राहिला नाहीं. महमूदाने दुसरींहि बहुत शहरें. 
घेतली, आणि पुष्कळ देश उद्दस्त केठा. थयाममाणें करून 

ओझांवारी ठूट आणि ५,२०० बंदीवान, इतके घेऊन तों ग- 
जनीस परत जाता झाला. | 

याममाणे महमूदास देशांत जाण्याचा मार्ग कळल्याव- 

दहावी ब २,पुढें बऱ्याच वर्षीनी याणें हिंदुस्थानांतदोन स्वा- 
अकरावी र्या केल्या. त्यांतून पहिली कनोजचा राजा- 

स्वात. वर दुसरे राजे कट करुत आले होते, हणून त्या- 
सं सहाय करण्याकरितां केठी; परंतु महमूद येण्यापूर्वीच 

दल्खंडांमधीठ कालिजरचा राजानं त्यास 

हि११३ ठार मारिंठें होते; यास्तव महमूदाने कािंजर- 
चा राजावर दुसरी स्वारी केली. परंतुया 

इसर स्वारीपासून अथवा या पुर्ढेहि दुसरी महमूदाने 
हि*्स**१४ त्यावर स्वारी केली, तिजपासून कांही सांगा- 

_____._. वयासारिखा परिणाम झाला नाहीं | 
“इकडे अनंगपाळामागून दुसरा जयपाळ .ठाहोरचा . 

बसला. तो राज्यावर आठा, तेव्हां महमूदाचे 
कांहीं बरे नव्हतं; परंतु पुढे चांगठे जमले. 

काईम घे- अर्से असून जेव्हां वर सांगितल्याममाणें महमूद . 
. क्ला. दहाव्या स्वारीस कनोज एथ जाऊं लागला, ते- : 

व्हॉ दुसरा जयपाळ हा दुर्दैवाने याचा आड आला. तेव्हां . 
लाहोर शहर व मांत घेऊन, गजनीस मिळविला, . 

आणि सि्ुनाच्या पूर्वेस पहिल्यानें आपलें कायम ल- 
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शकर ठेवून हिंदुस्थानांतील मुसलमानी राज्या'चा पाया घा- 
तला. याममाणे वरील दहाव्या स्वारीत एक लहानशी गो- 
ष्ट घडून आली, तिचा परिणाम महभूदाचा दुसऱ्या पराक्र- 
मांपेक्षां विशेष झाला, 

यानंतर महमूदार्चे लक्ष मावरुळूनहर्मांताकडे लागले 

हा त्या देशांत जाऊन, तेथें एक बंड झाले होते ते मोडून ग - 
जनीस माघारा आला, 

पूर्वी कनोज शहरावर जी मोठी नववी स्वारी झाली, 
ती करुत आल्यापासून लटीकारितां स्वाऱ्या करण्याची 
महभूदास इच्छा नाहींशी झाली, अर्से दिसते. वहावी ज 
अकरावी या जा बर सांगितलेल्या दोन स्वाऱ्या झाल्या, त्या 
याणे खुशीने केल्या नाहींत, परंतु यास राजकीय कारणामुळे 
करणें माप्त झाल्या. 

यानंतर मूतपूजेचा दुष्टतम घातकी, आणि महस्मदी 
धर्माचा बहुधा सवीत मोठा मसर करणारा अ- समन 

धा. 
शी आपल्या मागे कीर्ति रहावी, या हेतूने पुन; बर बाराबी 
एकदां कमर बांधून याणे सोररी सोसमनाथावर त्पारी 
शेवट्ची स्वारी केली. जेथे जेथे मुसलमान आहेत, तेथें 
तेथें धमवृद्धिकरितां स्वारी करावी, तर सोमनाथावरीठ 
स्वारीसारिखी करावी, अशी या सखारीची ते कीत गातात. 

गुजराथेचा पश्चिमेस एक दीपकल्प आहे, त्यास सो- 
रट झणजे सोराप्र॒ अथवा काठियावाड असें एतदेशीय 
लोक हणतात. त्याचा दक्षिणटोंकाजवळ सोमनाथारचें 
मोर्ठे पवित्र देवालय. आहे. '" त्या वेळी हे सर्व हिवुस्थानांत 

(१० ) त्यास हिदुलोक सोरटी सोमन[थ हणतात, भा क०' 
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“मोठे श्रीमान् व कीतिमान् देवालय होते, व एथें अतिशय 
यात्रा येत असे. '' सांमत ते महमूदाने छुटलें, यावर्तच क” 
-यती त्याची विशेष मख्याति आहे. । 

सोमनाथास जाण्यास लांबीचा पळा करावयाच्या 
होता. जा देशांतून यास जावयाचे होतं, त्यांतून कांही व - 
शु वसलेला होता, परंतु त्याशिवाय एक १७५ कोंश ओस 
इ रेतीचे, व करीण मुरबट जमीनीचे भेदान होतं; त्यांत व्य- 
'हुधा पाणी नाही, आणि. घोड्यास चाख मिळण्याची मुख्स - 
कील असें होते. अशा जंगलांतन सांमतचा दिवशीं जकी 
आपल्या दोस्तांचा मठुकांत जावयाचे असलें, तरी मोठे भा - 
२ काम आहः तशात मथमचच त्यांतून जाणे, आणि पढ शेव्या - 

र्खसन्येल्यसावर तेर्थे बहुधा शतूचा फोजेशीं टकर चावी तला - 
संधान अस्रून फाजेसुद्धा निभाऊन पार :पडणे चढ 

शशि >“ .-“>आक्-्ल्क््््व्न््््य य्य य्य न्स 
2.11... 0. मनन लवळललळदबवळळळेळेळळीळावीर०.-.__._____.. 42.01 011-2.. 

(५१५) प्रहणाचा पर्वणीस २,००,००० पासून ३,००,००० पर्यीत्त 
'यांञा जमे. . देवस्थानाचा खर्चे चालण्यास राजेरजवाडे लोकांनी “खा 
देवास २००० गांब दिले होते; देवास २००० पुजारी, ५०० कल्का-- 
वेतिणी, व २०० वाजंत्री, इतकी नेमणूक होती; देंबाचा घंटेस र र 
म॑ण सोन्याचा सांकळदुंड लाविठेला होता; आणि देवास रोज ५० 
आहेर *णेळेल्या गंगोदकानें स्वान घालीत, अशी कथा स$- 

े -. सांपतद्व तसे. पर 
आहित केल्यपिवववी . ..एुसियाखंडर्थ . अंथकारांचा चाली 
वरून नियम सांगवत नार्ही. सांकळदंडार्चे बजन बहुधा तबीक्षी मण्पध- 
ने केठलें असेल. तर्से असेल, तर तिची किम्मंत :१०)००,००० स्प्यांच्यर 
(४५००,००० पोंड ) होईल,आणि आरबी मण धरिला लर २० 1००० रुप्छ- 



गजमसधी बशाचे बणन, प्र 

विलक्षण चातुर्यारचें व साहसी कृत्य होस. 
महमदार्ने बारवरदारीची २०००० उंट झमाविर्ली; 

आणि लश्करांत ताकीद फिरविली, की चंदी, _, 

वैरण, पाणी व खाण्यापिण्याब॑ सामान यांची १०२४ 

जांची त्यांणीं जितकी तजवीज ठेंबवेल तितकी हिस 

आपक्षापली ठेवावी. महमूदाची फोजे किती 
होती ते सांगितलेले नाहीं; परंतु धमीनिष्ठा, बहाररी मिळति- 
ण्याची मीति, आणि ठरीची आशा, या तिहीं कारणांनी 

पुष्कळ लोक येऊन खुशीने याचा सेन्यांत मिळाळे होते; 
त्यांतून बहुतेक बक्षनदीपठीकडील होते असे बर्णन आहे.'' 

याममार्णे महभूदाची सेना इ० स० १०२४ चा सेप्टे- 
बर महिन्यांत गजनीहन निघून, अकरोबरांत . स. 

मुठतानास आली. पुढे कृच करण्याची तम्नारी १०२४ 
करून महमूद कांहीं अपाय न होतां ञोसाड ज॑ धज सर 
गू ओलांडून अजमीराजवळ वसाहुतीचा देशांत 
आला. ही लाट जमत आहे, असे. बहुधा हिदुतोकांस 
ठाऊक शोर्ते; परंतु या ठिकाणीं ( ओसाड मेदानार््या वगैरे ) 
आपणास भाभय बराःष आहे, याकरितां एथश ही आप- 
णावर कोसळेल असे त्यांस वाटलें नव्हते. यामुळे महमूद 
आला, तेव्हां कांहीं तयारी नाहीं सवन अजमीरचा राजास 
पळणें भाग आलें. महमदाने त्याचा सर्व देशाचा विध्वंस 
केला. पुढे त्याचा राजधानीस आला, तो तेथील सर्व लॉक 
शहर ओसाड टाकून पळून गळे होते. मग ते. याणी लट- 
विले. पुढे शहरचा बंदोबस्ताकरितां जो जवळ पहाडी 
किल्ला होता त्यावर हृल्ठा केला; परंतु तो हाती थेईना; ते- 

(११) भसे ठोक 3०००० होने, अर्से किरिस्या सांगती. 
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व्हां त्यास वेढा द्यावा, तर त्या कारणास्तव आपण आर्लो 
नाही अस मनांत आणून हा पुढं चालता झाला. पुढील 
रस्ता सोपा होता. एका बाजूने आरावलीपर्वत व दुस- 
ऱ्या बाजूनें ओसाड मेदान यांचामध्यें जो सपाट देश आ- 
हे त्यांतन बहुधा तो रस्ता गेला असावा. महमूद नंतर 
गुजरार्थेत आला, तों अनळवाडानामक राजधानी ही 
बहुधा मथम'च त्यास लागली. तेथील राजा हिदुस्थानां- 
मर्थ्ये त्या वेळीं मोठा मख्यात होता, तथापि महमूद अगदीं 
अकस्मातू आल्यामुळें, त्यास आपली राजधानी सोडून ल- 
गबर्गाने पळून नाणे माप्त झाठे. | 

.__ याममा्णे ते मातबर शहर मिळाठें असतां, आपला 
मूळचा हेतु न सोडून महमूद पुढे चालता झाला, आणि शे- 
वर्यी स्तोमनाथास पोचला. नंतर पाहतो तों ते देवालय ए- 
का लहानशा द्वीषकल्पांत आहे; त्या हीपकल्पास आणि 
इवर् देशास जोडणारी जी संयोगी भूमि तिजवर तटबंदी कि- 
छा आहे; आणि त्या किळ्याशीं मत्येक बुर्जाचें संरक्षण क- 
रण्यास भरपूर फौज आहे; महमूद पोचल्यानंतर कि- 

 श्यांतून शुक. दत्त आला; आणि तुझाने काय व्हावयाचे आ- 

पेन्हां सर्वे लोकांची देवाल्यामर्घ्ये दादी झाठी, आणि त्यां- णी देवासमोर साष्टांग नमस्कार घाडून आतां आह्यास स-  हाथ-हो, हणून मार्थना केली. राजपूनलोक हे स्वभावाने अर् » फी त्यांची उमेद चढत्येहि लवकर, व उतरत्ये- » वर् सांगितल्याममाणे त्यांची अवस्था झाली, 



शि गऑेबेह कीक 

प्र गर्जनधी बंशा्थे बर्णन, १०९६ 

तक्यांत मुसलमानठोक तटावर चढू डागळे, आणि “ अछा- 
होअकबर ” अशा आरोळ्या देऊं ठागले. ते ऐकतांतर रा- 
जपूतलोक माघारे फिरठे आणि मोगा भडमार करून मुस- 
लमानांचा पाय ठरून देतां त्यांस लोटून देते झाळे. त्यांत 
मुसल्मानठोकांचा पुष्कळ नाश झाळा. 

_ _ दुसऱ्या दिवशीं मुसलमानळोकांचा माहून विशेष 
मोड झाला, महमूदाने एकदम हल्ला करण्याचा हकूम दि. 
छा; परु जसजसे मुसलमानलोक तटावरूत 'बडून जात, 
तसतसे आंतीळ लोक त्यांस ढकठून खालीं पाडीत. याम- 
मारणे माण जाईपयेत शत्रूंचा हाती जागा जाऊं यावयाची 
नाही, असा हिदुलोकांचा त्मा दिवशी निश्चय दिसा. ति- 
सच्या विवर्शी देवळाचा संरक्षणार्थभे आसपासचे रजवाडे आले 
होते, ते महमूदासमोर लढाईस उभे राहिले; तेव्हां देवाऊ्या- 
बरील ह्याचें काम सोडून या नव्या शवूशी लढाईस जा- 
णें महमूदास जरुर पडले. 

ती लढाई मोठ्या झपाल्यानें वाठी, आणि. मुसठ- 
मानांस जय मिळतो कीं नाहीं याविषयी संशय! दिसं.छागळा) इतक्यात अनठवाड्या'ा. राजा हिंडुलोकांस मोठी कुमक 
घेऊन आला; . ते पाहून मुसळमानलोकांची हिम्मत अगदी 
खचली, आणि त्यांची चलबीचल होऊं लागली, तेव्हां म- 
हसूदार्ने साष्टांग नमस्कार घाळून इंस्वराचा स्तव करुन स” हाय मागितर्ले, नंतर उठून तो उडी मारुन घोड्यावर ब- सा, आणि मोठ्या आवेशाने आपल्या. फौजेस उत्तेजन 
देऊं लागला, तेव्हां लाचा हाताखालीं झभापण कडून इतक्रे 
दिवस जीव भआाटविला, त्या सुठतानास या वेळीं कसा ए- 

। * चढ 
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करो टाकावा, अशी त्यांस ठञ्ञा उत्पन होऊन ते सवे एकर 

दिल करून मोल्यानें आंरोळी . फोडून एवढ्या झपाठ्या 

पुढे घसठे, की हिदूंचाने तो वेग सहन शाला नाही. सड. 

हल्ल्यांत ५,००० हिदुळोक मारले गेले. याजमाणें आपल्या 

लश्करा'चा अगदीं मोड झाला असे पाहून किछलयांतील क 

श्करानें पुढे देवाल्याचें संरक्षण करण्याची आशां सोंडिठी » 

सुमा रुं४,००७० लोक बाहेर परन जहाजांतून बसूच 

जॅलमागीने पळूनःगेळे;-परंदु. त्यांवूत्त पुष्कळ कोक मारस्के 

गेलें | 

मंग महमूद देवाल्यांत शिरा, आणि त्या. मंदिरा *च् 

वैभव पाहून चकित झाला. तें देवालय मोठें उंच होते 3 
व्वित्रेविचिव मेहेराबांचे रत्नखचित ५५ खांब हेते; व्याल 

नव्हता भः » परंतु मध्यमागास एक संपे” 

त. असे; दरवाजांतून शिरतांच समोर सोमनाथाची मूत ना: 

जॅरेसं पडे. ती पावणे.नऊ हात उंच होती; त्यांतून साडि -. 

तीन हात जमीनींत पुरठेली होती. औंत शिरतांच महसरूदार्न्ते 

एकदम ती मूति फोडण्या'चा हुकूम दिला. . तेव्हां देवाठयां- 
-थाचा पायां पडून विनंति केली, क 

देऊं. महमूद ऑरकॅला; 
देव्यं घेण्याची मंसंटंतं; ती सांगण्यास 
सरसावले. महमूद क्षणभर णभर विचार करित राहिला, आप्नि 

*ह्षणाठां, की मूर्त विकण्याचा कीतीपेक्षां मूति.फो'- 

नी एक याई हणजे व्यावहारिक पाबणे दोन हातत 

| 
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1 

१ 

| 
१ 
रं 

प 
| 
| 

| 



णच १ का 

प्र ३ गजसबी वंशाचे पर्णन, ३११ 

डफ्याविषयींचा मख्यातीची आठवण राहवी हँ मठा विशेष 

आवडते. असे हणून यार्णे मूतीवर आपला सोटा मारतांच 
दुसर्यांनींहि ठागळेचच हात दाकिले. ती मति पोकळ होती, 
यामुळें त्या तडाक्यांनीं फुटून तिची शकते झालीं, आणि 
तींत पुष्कळ हिंरे व दुसरे जवाहीर होते, ते बाहेर कोसळ- 
ले; तेणेकरून महमूदास जे मूत विकून द्रव्य मिळणार हो- 
ते,त्याहून बहुगुणित जास्ती द्रव्य मिळालें. या मूर्तीची दोन 
शकळछें याणे मक्का व मदीना एथें पाठविली, व दोन गजनी 
एथे पाठविली; त्या शेवट्ल्यांतीन एक राजवाड्यामध्यें, व 
एक जमातीचा मशीदीमध्ये, अशी फिरिस्ता याणे आप- 
का इतिहास लिहिला तेथपर्यंत होती. 
> या स्वारीत महमूदास अतिशय छट मिळाली अशी 

कधीं पूर्वी मिळाली नव्हती, आणि किती मण सोनें व ज- 
वाहीर यास माप्त झालें, हे सांगतां सांगतां एशियाखंडस्थ 
इतिहासक्तहि थकून गेळे आहेत. 

हे वतमान होत आहे, तों अनलवाडचा राजा गुंदा- 
बनामक किल्ल्याचा आशय धरून राहिला होता. तो कि-. 
छा. समुद्रांत असल्याचा योगाने निभंय मानिलेला असे; प- 
रंतु- काहीं थोडें जोखीम पतकरल्यास ओहोटींचा वेळीं 

१५ ही शकठें राजषाड्याचा,य मशीदीचा पायरीस ठापिलेळी हो- 

ती, असें हिंडुस्थानाचा संक्षिप्त इतिहासांत आहे; परंतु मूळ ग्रंथास असें 
आढळत साही, भा« फ०, १९६ याप्रमाणें फिरिस्ता याणें बस फेलें. भा 
हे, आणि ही गोष्ट त्या देबालयांतीठ दुसऱ्या कसल्या मूर्तीची असेल,पर- 
तु सोमनाथाची जी सरी मार्त ती शुद्ध दगडाची कणग्यासारखी पिंडी 
होनी; फोणचीहि प्रतिमा नव्हती. 
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किल्यांत जातां येईेठे, असं महमूदास वर्तमान समजलें. ते- 

व्हा याणे पाण्यातून आपलं ठश्कर घेऊन जाऊन हल्ठा क” 

रूल तो किला सर केला, परंत तो राजा याचा हातीं ठा” 

गला नाहीं । । 

याममाणे विजयी होऊन महमूद अनलवाड्यास प” 

रत आला, आणि सवे पावसाळा तेथे काढिता झाला, 
दिसते. तेथीळ हवा विशेष सर्द कित्रा गरम नसून माफक » 

आणि समोवारंचा मंदेश णि आणि'*सुंपीक तेणेकरून म” 
हमूद संतोष पावला, आणि कांही वर्षे तरी आपली. राज - 
धानी एथे आणावी, आणि पढे दुसरे देश घेण्यांस एथून्ह 
आरंभ करावा, असें याचा मनांत आले. आपली एवढी 
बढती झांठी पाहून महमूद गर्वाने फुगठा, आणि एक आ-- 
रमार तयार करावे, आणि दुसरे नानामंकारचे मोठे उयोग 
आरंभावे, हे याचा मनांत घोळं ठांगळे, अस दिसत. 'सि- 
कंद्र बादशाहाची दृष्टि सर्व सागरांमधीक देशांचे वगेरे 
शोध ठाऊन कौीवि मिळवावी याकडे होती, परंतु महमदाची 
नजर सिहठद्दीप्रंतीळ रत्ने, व पेगुमांतांतीठ सोन्यांचा 
खाणी, ही साध्य करण्याकडे होती. याचा वजीरानीं यास 

हिं दूरवर विचार करूंत ते बेत याः< 

दूर राहतो. आणि शः " अर्से पाहून आपणास 
खंडणी देई असो भरवशाचा पुरूष तो पाहूं लागलां. त्या- 

. वेळी त्या राजांचा कुटुंबांतील एक पुरुष संसार सोडून -बे- 

षा तंत्राने चांगठा चालेर, असं पोहून त्यांस 
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महभूदाने गादीवर बसविर्ठे.*” 
___ याशिवाय त्याच वंशांतील दुसरा एक पुरुष गादीस 
खोटा वारसा सांगणारा होता, त्यास महमूद याणें धरूल आडून आपल्या छावणींत ठेविर्ठे होतें. जेव्हां महभूद गु- जरार्थेतून जाऊं लागला, तेव्हां नवीन राजाने याची फार 
विनवणी केली, कीं जर यां दुसऱ्या वारसास माझा हवा- 
ली करशील, तरं मार्श राज्य सुरक्षित चालेल. महमूदार्ने 
त्या बंदींतील गृहस्थास पूर्वी आपल्या समोर आणिलें होते, 
असे वाट्ते, आणि त्यास त्याचा शत्रूचा स्वाधीन करण्या- 
विषयी हा फार नाखूश होता. शेवटी याचा वजीरार्ने 
सांमितर्ठे, कीं अशा पाखांडी मूतिपूजकांवर दया करणे हट 
अवश्य कर्तव्य आहे असें नार्ही; तेव्हां मोख्या मयासानें 
महमूद कबूल झाला. पूर्वी महमूद नाकबूळ असल्यार्खे 
कारण बहुधा असें दिसर्ते, की त्या बंदीवानास नव्या रा- 
जाचा स्वाधीन केळे असतां, तो त्यांचा खचित माण घेईल, भर्से याचा मनांत आर्लें असावे; परंतु तो नवीन बैरागी राजा 
फार धाभिक होता ! तो मनुष्याचा रक्तस्राव कसा करील !! 
त्याणे,आपल्या सिंहासनाखॉली एक अंधारकोरडी तयार 
 करविी, आणि तींत आपल्वा शत्रूस उरल्या अयुष्या*चे 
ह शावाबा् 

१७ इराणी लोक दृबिशकिम असें जा हिंदु राजास ह्मणतात, ल्या- 
भा हा नबीन राजा बैशज होता. या दृथिरिलम राजानें पंचोपार्यान 
रघविठें, हा नवा राजा, ब याशीबाय पुढील गोशीतील जो दुसरा गादीस 
सोटा बारसा सांगणारा राजा,या दोहोंचोहे फिरिस्ता हा दथिशलिम या ना- यार्ने बर्णन करितो; परंतु हे बहुधा 'यावरेनामक बंशांतीठ होते, त्या बेळचा 
चालुक्य बंशांतील बर्तमान राजाचा बापाचा आईचा संबंधाने वाषरे यार्थि राज्य चाढुफ्य राजे यांस मिळालें होतें, 
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दिवस काढण्यास ठेविलें. !!! पढे कर्मधभेसंयोगाने राज्यांत 
अदलांबदल होऊन, त्या दोघांची ष्युत्कम स्थिति शाच्ली » 

आणि जो तरुंग त्या बेराग्याने तयार करविला होता, तो ल 

त्यास स्वतांस'च तपश्चर्येस मिळालां 

इतका वत्तान्त होई तों महमूदा'चा एक वषोवेरं गा” 

._::: : राथेत मुक्काम झाला, तेव्हां स्वदेशास परत व्या” 

वतस त्याचे याचा मनांत येऊं लागले. जा रस्त्याने 
हा. आला, च्य ह! अजमीरचा राजा चल 

घेऊन राहिलेले होते; ठढाईंमुळे व हवेमुळ माद - 

मुदाची फौज कमी झाली होती; आणि आपणास उढ ज्ा- 

तो मार्ग जंगठांतून आहे, यामुळें जर शतूंचे अग व्हॉ 

होईले तरं मात्र पढिल्या 'चाठेने आपरा..बचाव छो - 
तर आपल्या सर्व फोजेचा नाश हॉईळ, अनस 

यासं वाटे. मग याणे सिधंदेशाचा पूवकडील भेदानांतुच्त 
नवा रस्ता काढून जाण्याचा निश्चय केठा. हा 'निघाल्दा 

तेव्हां उन्हाळा बराच भरांत आला होता, त्यामुळें पाणी 

वेरण यांची कमताई पडून, याचा ठश्कराचे पहिल्यापास्वन्ह- 

_ जी छे झाले. . पुरे जातांना वाटेस तीन दिवस च - 

गठे; पोर्याखाठी आघीसारखी रेती, आणि वरून दाहूच्क 
-संसोचे किरण अशा रीतीनें कूच करित असतां सवे तहान्ते- 
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तेव्हां. आही सोमनाथाचे पुजारी आहों; आणि देवाची 
अमतिष्ठा तही केली त्यांचा सूड उगविण्याकरितां जीवावर 

उदार होऊन आह्मी या वेषाने आलो आहो, असे ते 
कबूल झाले, असें हणतात; असे ते बोलतांच सवोची 
निराशेने हिम्मत खचली, पुष्कळ दुर्दशा होऊन मरत गै, 
कित्येक वायु होऊन बडबडू छागले, आणि मेले. याममाणे 

. तील दिवसपर्थभंत महमूदाचा फोजेनें जा विपत्ति भोगिल्या, 
त्या पाहिल्या असतां त्यांची बाकीची दुःखे यांपुर्दे कांहीच 
नाहींत, असं होते. शेवरठी ते मारब्षवशात् एका जलाशा- 
याजवळ जाऊन पोहोचले, तेव्हां ह॑ केवळ इश्वरानेःन 
स्वतः कोतुक केलें, असे त्यांस वाटू छागलें. त्यानंतर ते 
 मुठ्तानास जाऊन तेथून गजनीस जाते झाले 

___ - याममाणे कष्ट करूत आल्यानंतराहि विसावा नघेतां 

१८ पूर्वी महर्मद कातीम याणे सिभमथ्ये स्थाऱ्या केल्या, त्यांचा 
हकीकर्तीबरून, व यांचे रोजारी अकगाण यांचा द्वाराते, शिझ्चा काठाने 
जाण्यास निर्भय य सोपा मार्ग होता, ती यास फळठेला अतांबा; असें 
असून एबढे हाल झाळे, तरी हा जातांना अथवा येलागाहि तिकडूत गे. 
हा आढा'नोशे; ही मो आक्र्याची आहे. अशी उपेला करण्याशी कां- 
ही. संबंध दिसत नाही, यायळून त्या येळी कांही स्याभाबिक कारणांची बा- 

टेंत हरकत असावी अर्स दिसर्त, य ता फारणें ही नाहींशी झाळी असाबीं, 
“एक तर कच्छचे रण जै सांप्रत उन्हाळ्यांत कोरडे असून पावसाळ्यांत 
चिखलट खारटण होऊन जातें, तो पूर्यी समृद्राया एफ फांटा होला. क- 
च्छचा उत्तरेकडील बंदुरचा लोफांत जा दुंतक्र्रथा 'याठत आहेत त्यांबद्दन, 

' ब रणांत बडाठेली जहार्जे सांपडळी आहेत त्यांवरून बरीळ गोष निःसंशय 
सेद्॒ होत्ये, आणि हद्दी आमचा डोळ्यांदेखत जे तेथे त्येरेनें फेरफार झाले 
* आहेत, त्याबरुन सोमनाथ घेतल्यापासून, जी ८०० पेर्ष झाठी, त्यांत 

" यांहूनहि मोठे फेरफार झाठे असतील, असे मानण्यास कारण होतें 



/व त्या नावांचा सहायाने याणे शतूं- 
बंद करेला, घ्र त्यांचा नावा' त्यांजपा: 

तल्या 
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'.. . यापुढे तरी महमूदास स्वस्थपणा सांपडला असा ना- 
हीं. कांर्ही मांतांत तुकी लोकांपैकी सळूजूकी हठजूकींठो. 
जातीचा लोकांची वसाहत झाली होती; त्यांची कारचे पाहेलें 
दिवसेंदिवस बढती होत गेली. तथापि तिकडे र 
याणें लक्ष द्यावे ते दि नाहीं. पुर ते अतिउन्मत्त बव बला" 
ब्य होऊन, याचा सुभेदारांस मानितनासे झाले, तेव्हां यास 
स्वतः त्यांजवर शस्त्र धरणे मास झालें. पुढे मोठी त महमदात 
छढाई झाली तींत याणे त्यांचा पराजय केला, मोंडिले. 
आंणि त्यांजकडून आपली सत्ता कबूल करविली; ४५१५१५ 
परंतु त्याममाणे थोडीच वर्षे ते लोक वागले, | 

सठूजूकी लोकांस जिंकल्यानंतर महमूदार्ने एक दुसरा 
पराक्रम केला तेणेकरून त्याचा राज्याचा कळ- महमदाने इ- 
स झाला. पूर्वी" बसा ऊफ दीलिमी वंशाची राण धतला, 
उर्त्पात्त सांगितली आहे, पुढे त्या वंशाचे तीन वंश झाले, 
आणि पुष्कळ उलटापालट होऊन स्यांतून एका घराण्याकरे 
इराकनामक इराणी मांतार्चे आधिपत्य आलें. हा मांत 
मावरुठ्नहर्मातास लागून हुमदानाचा पलीकडे कदिस्ता- 
नाचा पर्वेतांपर्यत पश्चिमेस गेठा आहे. महमूद गादीवर ब- 

, सला त्या सुमारास यां कुटुंबांतील मख्य पुरुष मरण पावला, 

त्याचा शासांबर वाहणाऱ्या अशा १००० नांबा आला तरी मिळतील कि. 
बा नाहीं याचा मला संशयच आहे , ( हा इतिहास लिहिल्यापास्ून अ 
छीकडे इंप्रेन सरकारचा अमलांत सिंधुनदाबरीळ घ्यापार बाढळा आ. हे, त्यामुळें सांत पुष्कळ नावा मिळूं शाफतीळ; परंतु महमूदाचा येळी सेळा ल्याचा बराच अंदेशा आहे. ) भा > फ ९ 

-.. २० पृष्ठ ७५ पहा. 
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त्याचा कारभार व्याचा मागें त्याची विधवा चाठवूं ठा रॉ” 
छी. अशी संधि पाहून आपले काम साधून घ्यावे, असा. 
सहमूदास मथम लोभ उत्पन्न झाला; परंतु.त्या. बाईने मचड” 
मूदास पत्र लिहिलें, कीं माझा शूर भ्रतार जीवंत होता, ते“ 
व्हां मी तुला भ्याल्यें असव्यें; परंतु आतां अनाथ बायकॉॉश 
वर हात टाकण्याविषयीं तुझे उदार मन पर्ढे होणार नार्ही » 
आणि जा कल्हापासून तुझा कौर्तीची वृद्धि होणार नार्ही » 
अशां कलहांव गंवून तं. आपलं नाव जोखमांत घालणार ना. 

हीस, कारण तूं ज्ञाता आहेस; याकरितां मठा आतां कांडी 
धास्ती नाही, हणून मी स्वस्थ आहें. हे पत्र येतांच मह- 

मूद हतवीर्य झाला 
याममाणे महमूदानं त्या बाइची कीव जाणिठी अस- 

ली, तरं कोण जाणे; प्ररंत तिचा मागे तिचा मठाशीं तशा 
उदार बुद्धीने. हा .वामळा. नाही. तों मुलगा. गांदीवर आ- 
ल्यापासून राज्यामध्ये एकच गोंधळ झाला, त्यामळे शेवर्टी 
बँड झाल्यावरून त्याणं महमूदास मदतीस बोलाविले, अर्से 
कांहीं ग्रंथकार सांगतात; आणि बंडे झाल्यावरून कोणी न 
बोठावितां आपणच च्या राज्यांत घालमेल करून त्या रा- 

[ुपास्रून आपलें हित करून घेण्याची याला सं- 
अर्से दुसरे वर्णन करितात. सारांश महमूदा- 

थे आपल्या छावणींत भरवशाने आला असंतां विश्वासघा- 
तेकरून मोड्या कपण बुद्धीने त्यास धरून केद केठा; आणि 

चचा संर्व मलुक घेतला. . त्यांत इस्पहान व क- 
-शुहरांतीठ ठोकांनी यास कांही अडथळा. के- 

क शहरांतील हजारों ठोकांची कतर करून 
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त्यांचे याणे शासन केलें. 
___ या वरील छृत्यांनी महमूदाचा नावास मोठा डाग ला- 

विला. यानंतर महमूदाचा हातून दुसरें कांहीं महमूद म- 
झाळें नाहीं. पूर्ढे हा आपली राजधानी गजनी रण पाबला 
एर्थे परत आल्यावर लवकरच आजारी पडला, इ० स 
तो इ० स० १०३० चा एमिल् महिन्याचा २ वे १९ स. 
तोरिंखेस तेथेच मरण पावला. ४२१ 

मरावयाचा अगोंदर याणे आपली अति मोलवान् सं- 
पत्ति आपल्या समोर आणून दाखविण्या*चा हुकूम केला; 
आणि ती आणून पुष्कळ वेळ पाहिल्यावर या | 
सर्वास आपण आतां लवकर मुकणार असें या- लगी स वाटून रडूं आलें; परंतु याममार्णे आपल्या जा- 
मदारखान्याची मोंड्या मीतीने भेट घेतल्यावर, जे याचा ज- 
वळचे लोक होते, व जांस सोडून जाण्याचाहि लवकरच 
समय आला होता, त्यांस त्यांतून कवडीहि याणे दिली नाहीं, अशी कथा आहे. 

याममारणे महमूदाचा काळ झाला. हा त्या वेळचा राजांत मोग होऊन गेला, आणि जे माचीन काळापासून अति मख्यात मोठे राजे झाले त्यांत याची ससलमानलो- 
२१ कोणी एक गृहस्थ होता, त्याज्ञ सुळूतान महमूद हा मेल्यावर स्प. मांत दिसला, तेव्हां याचा शरोरागैकी हाडांचा सांगाडा माझ राहिला होता; परंतु ( एशिया संडस्थ लोकांमध्यें लोभदर्शक पतरिय जे भन्र ) लै यांचे अजूनहि सर्बंध राहिले होते, आणि हा त्यांणी तिरेखून पाहूत असे, पावदून जसा याचा लोभ अिक्य ब अमर होता, तसें त्या सेश्रार्थि स्वरूप घचबिलें आहे. ही गोष शेख सादीनामक फारसी कयीनें गुलिस्तान या प्रंथांत सांगितली आहे, ती यडुधा बरोल इतिहासाचा आधाराषरुत त्यां कयीनें रचिली असावी. 



पर होता, असें सिद्ध होते. सायी 

_ शा अवस्थेंत होते, 
वी. 2. 



प्र 3 ग्रजनबी बशा्चे ष्णन, १२९१ 

महमूदाधर या गुणाविषयी चढ कोणी केला नाहीं, आणि 
महमूदाची कीत याच कारणामुळे वास्तविक विशेष झाठी 
आहे. तशांत महमूद हा स्वाभाविक चिकू होता, यामुळें 
हा विद्येस जो आश्रय देई, त्यांत याचा ओवार्यार्थ्रे महत्व 
विशेष समजलें पाहिजे. महमूदार्ने गजनी एर्थे एक मोडी 
शाळा स्थापिली, तींत नाना मकारचा भाषेतील 'चमत्कारि- 
क पुस्तकांचा संप्रह केला, आणि एक सृष्टपदार्थसंगप्रहालय 
केलें. या शाळेकडेस मोरी नेमणूक करूत दिली, आणि 
शिवाय गुरूस व विद्यार्थ्यीस वेतनें मिळण्याजौोगें उत्पन्न 
व्हावे असें इब्य निराळें काढून ठेविलें; व चाकरी केल्या- 
नंतर विह्ठान् लोकांस निर्वेश ऊफ पेनशनें देण्याकरितां स- 
मारे १०१,००० रुपयांची नेमणूक केली. याममाणें विद्वान् 
छोकांविषयीं याचा उदार स्वभाव पाहून याचा राजधानीत 
पुष्कळ व्युत्पन्न लोक जमा झाले; असे एशियाखंडांत 
दुसर्या कोणत्याहि राजाचा कारकीदीत एकत्र मिळालेले 
नाहींत. याचा दरबारांत जीं रत्ने होतीं, तीं बहुतकरून 
थुरोपखंडांत माहित नाहींत. त्यांतून उत्सारी ब फड. 
सी हे मोठे मख्यात आहेत, उन्सारी हा आपल्या केवळ 
कवनशक्तीवर मोठ्या पदत्तीस व मरातबास 'बढला. अ- 
सा याचा पूर्वी एशियाखंडांत कोणी वाढळेला दिसत नाही. 
फडूंसी याणें फारसी भार्षेत पुष्कळ कवन केर्ले आहे. 
किबडटुना याचा कवितेमुळेच इराणदेशाची कबनाविषयीं 
भसिद्धि विशेष झाली आहे; व महमूद हा कवितेचा भोक्ता 
होता अशी जी दिगन्त कीति झाली आहे, ती याणे त्यास 
आश्रय दिल्यामुळे झाली आहे. 

9१ 



१२२ दिंदुस्थानाचा इतिहीस. अ्हा० २ 

या कवीचा इतिहास भोठा चमत्कारिक आहे. स्था. 

वरून महमूदाची विद्येविषयीं उत्कंगा स्पष्ट दिसत्ये, उताण 

या राजामध्ये जो एक विठक्षण अवगुण होता तोहि सध ज- 
व दिसून येतो; आणि त्यामुळें त्या गोष्टींचा स्सहि वाळ्न 

तिची सत्यता आपल्या विशेष अनुभवास येर 
आपल्या मागील राजांचा धमाविषयी हटायरहीफरणा'- 

मुळें इराणदेशप'चा माव्वीन कोतींचा दिवा पाठवणार, खस 

बाहून महमूदार्ने असे मसिद्ध केठे, की. मुसलमान येण्या चू: 
वींचा इराणदेशाचा राजांची व दुसर््या' शूर ठोकांची २2७ - 
त्ये वणेन करून जो एक इतिहासपर. काव्यरचना करी ल्क 
त्यास मी बक्षीस देईन. तेव्हां दारकिकीनामक कलि 
स्था वेळीं म्रञ्यात होता, त्यास हे मथम काम सांगितले. 

त्याणे सुमारे हजाराहून कांही. जास्त बेत ( हणजे दोनच्या 
चरणांचे श्लोक.) केठे, इतक्यांत एका. चाकरानें त्यास द” 
व्यार्ने मार्स टाकिले. . नंतर महमूदाःचा. ओदा्यांची की सि 
ऐकून, फटूंसी हा याचा दरबारांत आठा; आणि व्याणें. तो 
मोठा ग्रंथ समास केल. त्यास शाह नामा असं हणतात, 
या ग्रंथांत इतके अपरिचित. शब्द घातलेले. आहेत; की त्र 

पाहण्यास. काश्याच सहाय ठागते; अस असूनाह तददेशींसच 

व याची. अद्यापि. तारीफ, करिताव>, आणणि 

अरंभांपासून शेवटपर्यंत का£- 
लिदासाचा ग्रंथांसारिखी सुबोधता व मागल्भ्य, अशीं याय 

पाहून दुसरे वाचणारेहि यास वाखाणितात. अशधिः 
अर्थांत युरोपियन वाचणारे कल्पून होमर या यूनानी कवी - झ.आहे, भार क 

व रसभारित कल्पना, आणि आर 

ि . “ला लयी 



व. कश 
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त्या वेळीं चाळ होती, किवा काय, ते समजत नाहीं; परंतु 
या काव्यामध्ये जुने फारसी शब्द घातलेले आहेत; आणि 
आरबी शब्द जाणून बुजून गाळून टाकिळे आहेत. असें 
झणतात, कीं ६० ३००० बेतांमध्यें एकहि शुद्ध आरबी 
शब्द सांपडावयाचा नाहीं; परंतु हे हणणे केवळ बराबर 
आहे असें ह्णवत नाही. तो जसजसे ह काव्य रचित 
जाई, तसतसें महमूदास वाचून दाखवी; ते ऐकून महमूद 
खूश होऊन वारंवार त्यास बक्षिसे देत असे. पर्ढे तीस व- 
षोनीं तो ग्रंथ समाप्त झाला, असें फडूसी वर्णन करितो. 
त्या वेळीं महमूद जें इनाम त्यास देऊं लागला, ते आपल्या 
कृत्याचा योग्यतेममाणें अगदीं थोडे आहे असें त्यास वाटून, 
ते त्याणे टाकून दिले; आणि रागाने तसनामक आपल्या 
न्मनगरीस जाऊन, तेथें महमूदावर एक तीक्ष्ण निदापर काव्य केळे, आणि कदाचित् महमूद आपला सूड घेण्यास 

इच्छी, तर् याचा राज्यांतून पळून जाण्याची तयारी केली, 
परंतु महमूद थोर बुद्धीने ते निदापर काव्य विसरता, भाणि त्यार्चे पूर्वीचे महाकाव्य स्मरूत फर्दूसीचा ध्यानींमनींहि 
नसे एवढी देहेनगी पाठविता झाला. परंतु ते द्रव्य फन 
सींचा हातास लागलें नाही; कारण ती संपत्ति त्याचा घरांत 
एका दरवाजाने शिरली, तों त्याचे भेत दुसऱ्या दरवाजाने 
बाहेर घेऊन जात होते. ही अकार्ळी आलेली भेट त्याची कन्या मथम घेईना; परंतु महमूदार्ने तिची पुष्कळ समजा- विशी केल्यानंतर तिणे ती स्वीकारिठी, आणि आपल्या 
बापाचा जा स्थळी जन्म झाला, व जावर त्याची सावका- 
'ळ विशेष मीति असे, अशा त्या तूसनामक शहरास पा- 
"याचा पुरवठा यावा, हणून एक मोठें धरण बांधण्याकडे 



क्रश हिंदुस्थानाचा इतिहास, भा०्रे 

तिर्णे त्या इब्याचा व्यय केला. असें झाले, तथार्चि त नि- 
दापर काव्य शिलक राहिलें ते राहिठेंचे. त्यावरूल महगूद 
हा रांडेचा पोटचा होता, असें आपणास समजते तसच 
याचा अतिशय छोभाची जी अद्यापि आग्वण राहिल्ठी आ- 
हे, तीहि याच कवनामुळें, नाहीं तर तिचा कर्धी'च विसर 
पडल्य असता. | 

महमूदास शिल्पशासत्राची मूळची गोडी असून ती पुढे 
वाढली, अथवा मथरा व कनोज एथीठ इमारती पाहून 

वज यास अभिरुचि उत्पन्न झाली, त॑ कसें असेल तें अस परं- 
तु कनोजचा स्वारीहून आल्यानंतर शिल्पकामाकडे याचे 
पूर्ण मन लागलें. याणे गजनी एर्थे * उरूसु लस्ससा ? 
( ह्मणजे देवांगना ) नामक मशीद बांधिठी, ती त्या वेळीं 
फू्वकडील तकांस एक अद्भुत वाय्त असे. या मशिदीचे 
काम संगमरमरी व काळवत्री दगडाचे होते; आणि तीत. मो- 
ख्या मोलवान् सत्रंजा मारिलेल्या होत्या, झुमरें टांगलेली 
होंती, आणि तशीच दुसऱ्या सोनेरी वं स्पेरी नकशीर्ने शो- 

२३ याविषयी अशी मोष्ट सांगतात, की महमूदानें प्रत्येक शेल्कोकास 
एक दिहूम (एकाजातार्चें ड्राणी नार्णे) देण्याचे कबूल केठें होते; ते सोन्या- 

ए जुळत नाही; कारण को फडसीचे बे र न व वि द यन. क्ट हश क हट | 
अर्से अपरिमित द्य यावयाचे मुह्मूदान कबूल केलें असेल, अर्से याचा परपचसुज्ृतेवरून बाटत नाही; आणि जितके जितके जास्त बेत होतील, 

देऊं करील, असेंहि वाट्त नाही; चारण 
लरितर्के तितर्के जास्त इनाम हा 
शा. रविक होता. 
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ग्रंथकार असें वर्णन करितो, काँ जेव्हां ग्जरनांचा उमराय छोकांनीं महमूदाचा शिल्पकामाकडे ज्ञाक जातांना पाहि- ता, तेव्हां त्यांगींहि एकापेक्षा एक मोठे असते टोलेजंग खा- गी वाडे उठविळे, आणि त्याचममाणे मोठमोठ्या लोको- योगी इमारती बांधून त्यांणीं तं शहर सुशोभित केलें. या- मारणे थोडक्याच वेळांत गजनी एथे मशशादी, कारंजी, त- व, "यावयाचा पाण्याचे नळ,आणि होद, यांचा त्या रा- धानींत थाट जमला; अशी शोभा पूर्वेकडील कोणचाहि हरांत नव्हती. 
खलीफांचा दरबारांत लसें गांभीर्य ब डामशेल अ- | 

फेल्या व आपल्या फोजांचीहि जी तयारी ठेविली, 



संपणाने त्याजवर घातलेली आहे असें दिसर्ते. महमूद हा. 
पाखंडी ठोकांबराबर लढाया करित असे; कारण :एक तर 

:__ यास त्यापासून दइब्यलाभ, होई आणि दुसरें त्यांत 
_ कीत आहे असा लोकांचा समज असे, त्यामुळें 

अशी हा उत्कंठा दाखवी खरी, आणि कदाचिं तय 
तूनहि तसें असेल; परंतु त्या कारणामुळे याणे आपले क- हि.तिळमाञ़ ऐहिक नुकसान करूत घेतलें नाही, आणि 

कायम उणें देऊन जर हा राहता, तर याचा संगळ याहून विशेष कार्य झालें असतें. तसें न करितां याणे 
त्यांमुळे मुसलमानी धर्माचें वाईठ 

क 
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आलेलें नाही. कनोजचा राजा हा मात्र काय तो याचा 
दोस्त होता, आणि तो तर शेवटपर्यंत हिदुधमीतःतर होता. 
लाहोरचा राजाशी जो याचा व्यवहार झाला, त्यांत केवळ 
राजकारणांवर याणे लक्ष दिलें होते; धमाचा कांहीं संबंध 
ठेविला नव्हता, तसाच जेव्हां गुजराथचा गादीवर यार्णे 
एक हिंदु बेरागीबावा बसविठीा, तेव्हां तर मुसलमानी 
धमेमसरापासून याचें लक्ष बरेंच लांब गेलें असावे. 

छढाडमध्यें किंवा किल्ले घेण्याचा गर्दीमध्ये पुष्कळ हिुलोक मेळे गेळे; परतु शिवाय यार्णे कधी एकाहि हिदू- 
स मारिले, असें कोठेंहि झाल्याचें लिहिलेले आढळत नाहीं. 
याणें सुसळ्मानलोकांची मात्र एक दोन ठिकाणी इराणांत कतल केली, ( हे पूर्वी सांगितलें आहे * ); परंतु हा कां 
हीं महमूदाचा दोष ह्णावयाचा नव्हे. कारण त्या वेळी 
लोकांचा समजुतीच तशा होत्या. जेगिश रान हा मुसलमा- 
न नसून त्याणें जे पुढें असंख्य लोकांचे भाण घेतले त्याशी पुठुना केली असतां महमूदार्ने कांहींच केलें नाही, असें हणावयास कांही चिंता नाहीं. असें असतां, जेंगिक्ष सथान 
हा तत्वबिचारी, धर्माविषयी निराप्रही,असा होता;याविषयी 
दुसऱ्या राजांनीं त्याचा कित्ता घ्यावा, अशी आमचा एका 
उदारबुद्धीचा इतिहासकाराने त्याची स्तुति केली आहे. 

भेस साहेबाने आपल्या इतिहासांत एका मुसलमान 
ग्रंथकाराचा यरंथांतून एक वेचा घेतला आहे, त्यांत तो सह- जघ्रतत्या असे लिहितो, की त्या वेळी हिंदुस्थानातून धरुत आणिलेले बंदीवान् इतके पुष्कळ जाहले होते, की दर हिद् 

२५ पृ ११३ पहा, भा क० 
(२६) पृ ११८ पहा, भा क० 
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मनुष्यास अडीच रुपये देऊनहि कोणी खरीद करित नवते. 
महमूदाचा धमंसंबंधी ठढायांनी जो अतिशय त्रासदायक 
परिणाम झाला, तो काय तो हा वर लिहिलेला झाला. शिश 

महमूदाची धर्मावर मनःपुरःसर निष्ठा नव्हती; हा पारखेडी 
होता; हा सर्वे ममाणें टाकून देऊन मेल्यानंतर परलोकव्यास 
आह् किवा नाही याविषयीं संशय बाळगित असे; अतस्शी 
मुसलमान इविहासकार याची निदा करितात. शेवर्टीं 
माचा बबदोत आपला बन्ना फार झाला असं यास वाटून 
याणे एके दिवशीं असें मसिद्ध केले, कॉ पेगंबराने स्वमसांत 
यऊन एका लहानशा वाक्याने माझी संशयनिर्वात्त केच्ली 
या शेवटचा गोष्टीवरून ही सव गोष्ट झाडी असावी, झखखा 
आवक संभव दिसतो. हा आपल्या धर्माचा बाहेरी रळ 
आचाराविषयी- अत्तिशय जपत असे. मूळचा घराण्यांतपेच्ल 
खडीफावर याची सर्वदा अतिशय भक्ति असे, आणि त्या - 
चा मतिपक्षी मिश्रदेशांतीठ खठीफा याणें जितर्की याजव्व- 
राबर बोलणी लाविली तितकी याणें नाकबूल केलीं. धर्मी- 
पिसे व ह॒व्योगी छोक यांस तसें आचरण न करण्याविषर्यी 
हा सागत अते; परंतु वास्तविक तापसी पुर्षांचा हा मोख्य 
सान ठेवित असे 

 चडुघा मत्येक 
मार्थना करूत आ “मिळावां असें 
तठे नाहीं, असें वर्णन झाठेंच नाही.” रि 

- याचा टढायांपासून पुष्कळ लोक मेले गेले, व दरिद्रीच्हि 
मायया याकनकर - (२७) निर्यापुरचा एका गुहूस्थावर पासंडीपणाची तोहमत्ह व्ब्न ज्य "७ आणल, तेव्हां तो बोलिला“ हे महाराजा, मो म. आहे परंतु पासंडी नाही; तर माझी अपकोति केल्यासिंवाय मा- 

मोड्या लढाईत गुढगे टेकून ईश्वरा चय 
| असे याणे मार्गि- 
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झाले; तथापि महपद हा स्वभावाने दुष्ट होता, अर्से दिसत 
नाही. दुसर्या जुलमी राजांचा कुटुंबांत व दरबारांत जसे 
खून वगेरे घोर कर्मे झाल्याचें आपण ऐकतो, तर्से याचा 
एर्थे झाल्याचें कोटे एकण्यांत आलें नाहीं. साणें कोणास 
अतिशय निदंय शिक्षा केल्याचा ठेख नाहीं. पूर्वी अपरा- 
ध करून क्षमा केलेले आणि याचा भरवशांतळे अशा ठो- 
का्नीहि बंडे केलीं असतां, त्यांस बंदींतमात्र रेविठे, दुसरे 
कांहीं केलें नाहीं. 

महमूद उंचीर्ने मध्यम होता. याचा बांधा मजवूद, व 
याचा अवयवांची रचना असावी तशी होती. याचा अँ- 
गावर कांही देवींचे वण राहिलेले होते; त्यांमुळे शरीर कुरु- 
प दिसून यास तरुणपणी सार्वकाळ मोठें वाईट वाटे, आणि- 
तेणेंकर्तच आपल्या पराक्रमाचा तेजाचे आपल्या कुरूपास 
शांकण घालावें यावुद्धीनें हा अधिकाधिक अम करण्यास 
पटत्त झाठा, असा संभव आहे. महमूद स्वभावाने होशी 
होता, आणि आपल्याजवळील लोकांशी सरळभावानें वा- 
गत असे. 

लश्करी कानूमर्थ्ये सक्त असणे हा सरदारलोकांमध्ये 
एक मुख्य गुण आहे. तो महमूदामर्ध्ये किती होता, आ. 
णि लश्करी कायदा तोडिल्यास महमूद कर्स पारिपत्य क- रित असे, है पुढील अख्यात गोष्टीवरून दिसून येते. 
| दब्य तुझानें घेबयत नाहीं झाय!? हँ त्याचें बोलणें ऐकून महमद प- ' जहाला, आणि त्या गृहुस्थापासून लाँच धेऊन त्यास बादशाही मोरतग- [द तूं खरा मुसलमान आहिस असा दाखला देता झाला. ही गोष्ट का- ॥ा य रोजा तुस्साफार्या दोन ग्रंथांत सांगितली आहे. मिजबदन' महम- 'ची अत्था घर्माबर कितपत होती, त्याथे एक नर्ये उदाहरण मिळतें. 
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एके दिवर्शी एक गांवढेकर येऊन याचा पाई पडका» 
आणि फिर्याद करूंठागला, काँ टश्करांतील एका सरव्हाट 
राचे मन माझा बायकोवर जाऊन तो जबरदस्तीने भाझ्मा घरांत घुसला; मला धकाबुकी करूत आणि माझी निर्भे्स्स- 
ना करूल त्याणें मळा बाहेर घालवून दिळें आणि मी पुष्ककळ्क 
गोंगाट केला असतांहि त्याणें येऊन पुन: त कर्म केठें. खव” 
मूदाने त्यास सांगितें की तूं या बाबदींत कांही बोळूं नक» 
आणि जेव्हां तो सरदार पुनः तुझा घरी येईल, तेव्हां तू सस- 
जकडे ये. त्याममाणें तो गांवढेकर तिसऱ्या दिवर्शी आच्ठय » तेव्हां महमूद मुकाठ्यानें आपली तलवार घेऊन व एक स्प- 
इक झगा अंगाभोंवता लपेटून त्याचा घरी गेला, आणि ववय- हतो त्ते ती उभयतां दुष्टें निद्रिस्त आहेत. नंतर याणे 'ते- 
थीठ दिवा माठविला, आणि एका घायानें त्या जाराच्चा 
शिरच्छेद केठा. मग याणे उजेड आणविठा; त्या मेलेल्या माणसाचे तोड पाहून ईश्वराची मार्थना करून त्याचे आसपा- . र मानिठे; आणि मग पाणी _ मागवून हा पोटभर प्याच्ठ1- हे पाहून गांवढेकरास आश्चर्य वाटलें; तेव्हां याणे त्यास साँ- सित्तठे, की जेव्हां तूं मजजवळ फिर्याद केलीस, तेव्हां उन- 
सावा असा मला अदेश आठा माझा -न्त जरेस पडला असतां लोभ उसन. होऊन. न्याय होणार नाही, हणून मी मथम दिवा मालाविला; परंतु आतां पाहिस्क कै हा गुन्हेगार परकी आहे, त्यामुळें ईश्वराचे आभार मानके, तुझें दु:ख हरण केल्याशिवाय कांही खाणार. | अशी मी शपथ वाहिठी होती; त्यामुळे संपे कांत झालो होतों, हणून पाणी प्यालो... 
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- आपल्या रयतेःचें कसे पालन करावें, याविषयी या- 
ची शिस्त कशी होती तिर्चे एक उदाहरण विठेले आहे. ते 
असे, -” इराकमांत घेतल्यावर थोड्याच दिवशीं त्या म- 
देशाचा पूर्वेकडील जंगलामध्ये एक लमाण मारले गेलें, 
त्यांत पडलेल्या. एका सावकाराची आई गजनीस गाऱ्हाणे 
सांगत आली. तेव्हां महमभूदाने तिळा सांगितले, की एव- 
ढ्या दूरचा मांतांत बंदोबस्त ठेवणें अशक्य आहे. ते ऐकून त्या बाईने निभीडपणानें उत्तर केठे, की “जा देशांचा तु- 
झानें कारभार होत नाहीं, आणि जांचा मतिपालनाविषर्यी तुला कैथामतीचा दिवशी जबाब द्यावा लागेल, असे देशा तूं घेतोस तरी कशाला! हे बोलणे महमभूदास लागले. मग याणें त्या बाईस उष्कळ बक्षीस देऊन खुशी केली, आणि पुढे लमाणलोकांस इजा न होई असा पक्ता बंदोबस्त केका. 

महयुदा एवढा श्रीमान् राजा कधींहि कोणी झालो नाहीं. पूर्वीचा एका राजाजवळ सात मार्पे रत्ने होती, असें कोंणी' महमूदास सांगितलें, तेव्हां हा बोरिला, ईश्वर राने दया करून' मला शंभर मापें दिलीं आहेत, हणून मी त्याचे आभार मा्निलो.. 
_ गेजनवी वंशानंतर जे हिंदुस्थानांत राजे झाळे त्यां- तून कांहींचे वंश गजनीचा दर बारांतून वाढले, व कांहीं गजनी जवळील मुलकांत पैदा झाले, व ररवाच यास्तव गजनी एथील व आसमंतातू भागचा पौज यांतील ' मंदेशांतीछ लोकांची त्या वेळची स्थिति आणि टॉकॉंधिपची, रींतिभाती यांविषयी चांगठी माहिती मिळती तर बरें होर्ते; 
(२८) मुसलमानलोकांचा धर्माप्रमाणे पापपुण्याचा जा शेबटचा दिवशी निर्णय व्हाययाचा आहे, त्यास कयामतीचा दियस असें हणतात, भा% फ़ळ. 
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परंतु ती मिळत नाहीं, ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ज्ञ ढवा 
मथम आरबठोक या देशांत आले, त्या वेळीं जी स्थिति छो 
ती ती पुष्कळ बदलली होती; जुने ठोक नाहींसे होऊच 
नवनवे येत चालले होते; अद्यापिहि ठश्करामध्ये व फोन” 
दारी कामांमरथ्ये पुष्कळ आरब चाकरीस होते; तथापि तो” 
हि आरबी आईंबापांपासून मात्र झालेले खरे, परंतु राच्ह” 
णारे आरबस्तानांतीळ. नव्हत. तसच बहुतेक दरबारा च 
फौज ही तुर्की ठोकांनीं भरठेठीं होती; आणि कांही काय 7 
मगार ठोक व बहुत्तेक रयत लोक हे इराणी होते. यार्तच 
आतां थोडा तुकी व इराणी लोकांचा इतिहास सांगणें संपे 
ग्य आहे. 

तुर्की ठोक हे गजनीमध्ये धनीपणाचा नात्यार्ने 
आठिछे नव्हते. मुसलमानठोकांनीं मावरुरळळ- 

विषयी, नहर् घेतल्यावर दक्षिणेतील मांतांमर्थ्ये ते पन्क ळ्ठ 
तुकी गुलाम आणित असत. पर्ढे ते गलामत्को- 

क शूर, चाकरीचा कामांत हमेशा हुकमाममाणें वागणारे 
व स्वता सामर्थ्ये नाही हणून त्यांची केवळ परतंत्र स्थिति 
झाणि त्यांचा पाठीमागें कोणाचें लिंगाड नाहीं; असें पाहूच्य 
के" परा सजेल्येक त्यांजवर भरवसा ठेवून सर्व तऱ्चे- 
रची कार्मे त्यांजवर सोप छागठे... त्यांस -ममळक ८ उप्फ 
गुलाम ) असें हणत. 1: 

याममा्णे पूर्वी जेवढे आरबी राज्य होतें तेवढ्या देशांत सेड 
नामधारा झाठे, आणि महमूद मेल्यानंतर एशिया - 'का बहुतेक भाग यांगी पाडाव केला.  __ 
सनत वंशाचे राजे स्वतः तुकी होते, तथापि त्पा 
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वेळचा दुसर्या राजांचा दरबारांत जसें तुर्की लोकांचें वर्च- 
स्थ होते, तसें यांजवळ नव्हते. अलप्गीन हा स्वतां गुलाम 
असून वाढतां वाढतां त्यास स्थुरासानचा सुभेदारीची पदवी 
माप्त झाली. त्याजवळ कांहीं ममलुक् ब कांहीं इुसरेहि 
तुर्की लोक चाकरीस असावे; परंतु बहुधा त्याची फोज ब 
त्याची सवे रयत हीं गशनीचा आसमंतात भागांतील देशां- 
मधली होती. महमूदाची आई इराणी होती, आणि मह- 
मूदाची भाषा व रीतभात हाहि इराणी लोकांममाणे अस- 
त; परंतु पुढे जसजसे याचें राज्य वाढत गेठे, आणि याचा 
स्वाधीन मावरुठनहरमांत झाला, तसतसे याचा भोंवते 
तुकी छोक जास्त मिळाले; आणि दुसर्या जवळचा देशांम- 
घ्यें त्यांचें वजन फार असे, त्यामुळें याचाहि राज्यांत त्या 
लोकांचें बरेंच चालूं लागले. 

तातारलोकांमध्ये जर्शी पुष्कळ लोकांची स्थाईक 
घरेदारे नसून ते इकडे तिकडे फिरत असतात त्याचममा- 
णे आरबलोकांमध्येंहि फिरते लोक आहेत. यावख्त हे 
दोनहि लोक कांहींसे सारखे आहेत, असे आपल्या मनांत 
येईल; परंतु ते तसे नाही. वास्तविक पाहूं जातां त्या दोन 
लोकांची. स्थिति उलटी आहे; ती कशी हे पुढील वर्णनाब- 
रून समजून येईल. 

तातारलोकांविषर्यी खिस्ती शकापूर्वी तेराव्या 
शतकांतळे ठेख आहेत; तेव्हांपासून या लोकां- 
मर्ध्ये मोठमो राष्ट्र वसलेली होतीं; आणि त्यां- 
तील राज्ये खेच्छाचारी राजसत्ताक अशी होती. ते राहा- 
त तेथीठ जमीन अगदीं नापीक होती असे नाही, परंतु ती क १२ . | 

तातारलोक, 
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ओसाड असे. तिजवर मेढे चारूत हे आपा उद्रनिव 
ह करीत; तेव्हां रेतीचा मेदानांतून उंटें राखणाऱ्या लोकाची 
जशी हाल ब अपेष्टा होत्ये तशी यांची होत असे. व्यांप्णीं मोर्गी शहरें वसविली नव्हती, आणि त्यांचा राजांचे मुखुच्क फार पसरलेठे असत, यामुळें बाहेरील शवूंचा देश जव ळ्ट 
असल्यापासून जी काळजी उत्पन्न होत्ये, ती यांस नसे- 
यामुळें यांची ब्राझ्डि मखर होण्यास, अथवा यांना स्वतंचतेच्ची 
इच्छा उत्पन्न होण्यास कांही कारणें नव्हती. हे लोव्क 
आरबांसारिखे शूर व रांकट होते; परंतु आरबलोकांमध््यी 
कांहीं पिसें भरठें ह्मणजे जसे ते लोक टढायास उठतात; ल- 
से हे तुर्की ठोक उग्त नसत; राजानें इकूम केठा, हणते 
हे लढाई करीत. आरबलोक धमांभिमानारने अगर दुसऱ्या-< 
'चा सूड उगाविण्याकरितां कूर कर्म करीत; तुकी लोक यय बुडडीने करिव नसत; परंतु दुःख हणजे काय हे यांन यांना _ जर्ससे 
कांहीं समजतच नसें, यामुळें यांचा हातून घोर कर्म होंत_ 
आपसांमध्ये व्यवहारांत हे लोक मनमिळाऊ व चांगल्या 
स्वभावाचे असत, आणि यांमध्यें विशेष क्रूरपणा इत्यादि 
६ गुण नसत. आरबठोक जो जो देश घेत, तेथे तेथे ते ये- 
ऊन गेल्याचा स्पष्ट निशाण्या मागें राहात; तेथील धम, का- 
यदे, तत्वशास्त्र, आणि व्युत्पत्तिविद्या, या सर्वोच हे.आल्या- नें रुस पालटे. त्यांची रयत-व त्यांची सिष्यमंडळी हे त्यांचे 
चांगठे व वाईट असे दोनहि गुणे घेत असत. यामुळे ही हि 

. जरी कोणी मुसलमान आपल्या इष्टीस पडला, तरी त्याम- 
शवे कांडी गर्व, उताविळपणा, आणि देषबुद्धि, हे जे आ- 

नाईट गुण, त्यांचा कांही अंश तरी आपल्या नजरेस 
$ तर्सेच कांहीं आरबी आदरातिथ्य, व ओ- 
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दार्य, हीहि आपल्या पाहण्यांत येतील, आतां तातार- 
लोकांमध्ये धर्मं नाही, व व्युत्पत्तींचा संग्रह नाही. हे ठो- 
क जेथें जेथे जाऊन राहिले, तेथें तेथें यांचा पगडा नपडतां, 
जा लोकांत राहिले त्यांतच हे मिसळून गेळे अस सववत्र झाले 
आहे. यामुळे हीं एक इराणांतील तातार व एक चि- 
नांतीठ ताोतार असे जर आणून पाहिले, तर बाहेरून दिस- 
ण्यांत आणि रीतिभातींत त्यांचा कांहींच एकमेकांशी मेळ 
मिळत नाहीं. 

याममाणे या लोकांची बाहेरील स्थिति बदलली, त- 
थापि या सवे लोकांमर्ध्ये बद्धींचा व स्वभावाचा कांहीं वि- 
लक्षण गुण आहे, तेणेकरून हे सर्व एक जातीचे लोक असे 
समजतां येते. जर दुसऱ्या सुधारलेल्या लोकांचा रीतिभा- 
ती यांत सुरू करून यांची सुधारणा केली, तर हे खुरोपीयन 
लोकांसारिखे शूर व व्यवहारचतुर असे बरेच निपजतात 
त्याममाणें पूर्वेकडील दुसऱ्या कोणत्याहि लोकांमर्ध्ये गण 
आढळत नाहीत | 

मह्मूदाचा राज्यांत जे तुर्की लोक होते, ते इराणी 
छोकांत राहून त्यांसारिखे झालेले होते 

इराणी लोकांमध्ये आरनब व तातार या लोकांसारि- 
खा उत्साह असून हिंदुलोकांसारिखा पडूपणा व 
कपट ही आहेत; शिवाय यांमर्थ्ये ब्राद्धि व चातुर्य पायी लो” 
हीं विलक्षण आहेत; तसेच हे ठोक उल्लासी ब त 
गडबड्ये आहेत; यामुळें यांचा देशांत जरी मथमपासून अ- 
तिशय जुलमी राजे झाले, तरी इराणी लोकांनी सर्व जगा- 
'वा इतिहासांत आपले डोके बाहेर काढलें आहे; आणि यां- 
'ची संख्या व यांचा देशाचा मगदूर पाहूं गेळें असतां, न्या- 
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मानाने यांची कीर्ति फारच वाढठी आहे. | 

जेव्हां इराणदेश आरबलोकांनी घेवला, तेव्हां ज्य न- पासून सर्वे महसुली व दिवाणी काम इराणींच लोव्कांच्या ताब्यांत राहिठें; कारण तें आरबठोकांस समजत नसे. घडे इराणी लोक मुसलमान झाल्यामुळें त्यांस भरवशार्च्की >» व मोख्या अधिकाराची कामे लवकरच मिळूं लागलीं. उठना- बीसेद वंशाचा, खलीफांस अवू मोसठेम् याणे गाडयवर बसविठें. तो इस्पहान एथीऊ इराणी गृहस्थ होता. तसेच्या व्या- मेकीनामक जे मख्यात उस झाठे, ते बल्क एथील डुरा- णी ठोक होते; याममाणें थोडक्याच दिवसांत आपली स्व्वतं- सवा पुष: मिळवावी, इकडे इराणी लोकांची नजर लागती हेती, अर्से दिसते. ताहीरनामक जा सरदाराचा बंडाने पूर्वी वर्णन झाळे आहे, तो आरब होता; तथापि त्याचचा कुमकेस इराणी ठोक होते. सुफरी, ब्रूया, आणि चघ्ड- था समानी या वंशाचे राजे इराणी होते, आणि आपतच्ठ्य जा वेळचा इतिहास सांगत चालला आहे, त्या वेळी स्काळय व युफरेतीस या दोहो न्यामधीक देशांत महजूदाखेरी व्य सर्वे राजे इराणी जावीचे होते. ल २ रडुखणी 'रोकांचा रीविभाती मनमिळाऊ, भाणि खा- 

उष्दकेट ४९ डोरल 

उसर्मानछोक राहात होते, तेथें तेथ्ये शास्रवियेचे मंथ याभ 
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हे वर सांगितलेले सर्व ठोक सारिख्या रीतीनें मह्मूदाचा इुकुमांत नव्हते. निरनिराळ्या लोकांखरे वेगळ्या 
वेगळ्या रीतींनी याचा राज्यांत वजन पडत असे. काता कोर शहरांतील व सपाट मंदेशांतील लोक, ह- वाचा राज्या- णजे सवे आरब, बहुतेक इराणी ठोक, आणि € (बंध. कायम वस्ती करून एका ठिकाणीं फार दिवस राहिलेल्या अशा तुकी लोकांचा तहान लहान टोळ्या, इतके सर्व लो- क महमूदाचा भरपूर हुकुमांत असत. पहाडी लोकांचा कांही मेळ नव्हता. कित्येक अगदी याचा आज्ञेत बागत व कित्येक बहुधा स्वतंत्रासारिखे असत. सलठूनूकांसारिख्या तुर्की लोकांचें जे जमाव त्यांचा टोळ्या असत; त्या फिरत्या असत, तेव्हां एकादी टोळी आज आमूरनदीवर, आणि त्याच कारकीरदात कांहीं द्विसांनी बोल्गानदीवर, अशी सांपडे. त्यांचा टोळ्यांतील मुख्यांचा मर्जीमाफक सुठूतान याशी त्यांचा व्यवहार चाले. मह्मूदाचा कडक अमलाखा- छी हे लोक बहुधा नमून होते. 

_ महमूदाचा हिदुस्थानांत थोडाच मठुक होता, व तो- हि याचा ताज्यांत शेबटीं शेवटीं आठा होता; त्यांवरून त्यां- मध्यें यारची सत्ता किती होती, व ती कोंणत्या रीतीर्ने चाल- त असे याचा नियम नसे, असें वार्ते. बहुधा सपाट मदे- 
शांत याचा हुकूम चांगळा चालला असावा, आणि पहाडी मुठुकांत याचा विशेष पगडा नसावा असें अनुमान होते. 

मह्मूदाचा राज्यांतील निरनिराळ्या जातीचा लो- 
कांची. कप्तकशी स्थिति होती, हे पाहिलें ह्मणजे त्या त्या जातीचा लोकांकडे याचा वेळीं कोणता राज्यकारभार होता 
ही सहज अटकळ करितां येत्ये. - 
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याचा राज्यांतील धमे आरबी हणजे मसच्क्सा ता 
होता, व तसेच कायंदेहि आरबी असत; परंत देशार्टिता” 
जामुळें ते कांहीं बदलत असत. याचा राज्यांतील घर्म १९ 
शक व न्यायाधीश बहुतकरून आरबीच होते. ि 

महमूद याचा कांही खासगी पठटणी असत; त्याँत 17 
स्वारांस बसावयास हा स्वतांचे घोडे देत असे. हेन च्कक 
बहुधा मभूंठुक असावे. यांशिवाय वक्षनदीपक्तीच्ा डील 
तातार घोंडेस्वारांची निराळीं पलटण हीं याचा ७>व्क रात 
'मख्यात होती; यांत संशय नाहीं. पांच हजार आरी 'घ्यी” 
डेस्वार याचा ठशकरांत एके वेळीं होते, असा एक लछेख्य आया- 
है; आणि अफगाण व खिछजी लोकांचा मोठ्मोख्या टो 
ळ्या याचा फोजेत असत, असें पुष्कळ ठिकाणीं वर्णन उआला- 
है. परंतु याचा बहुतेक फोजेची भरती हा आपल्या रा. 
'ज्यांतीक सर्वे देशांतून एकेक मनुष्य आणवून चकवा 
. लहान लहान टोळ्या ठेवून करित असे; आणि त्यांवरा उ-- 
म्मलदार स्वतः पसंत करूत नेमित असे, शिवाय जांतां- 
मधून जा कुमका येत असत, त्यांजवर तेथील सुभेदार*च स्व- 
तः असत. याखेरीज कायम लशकरांत रुजू झालेल्या पच्डयडी 
लकाशिवाय दुसरे पुष्कळ पहाडी लोकांतील दाईमचे सरत्दा- 
र आपआपडे आश्रित छोक घेऊन येव. ते उगाच नबाव्नार- 
बुणग्यासारिखा योंयाद मात करीत; वाममा्ण आपणास प- 
ष्कळ गोष्टीवरून व पुष्कळ वर्तमानें ताडून पाहिल्याच रून्य 
अनुमान करितां येते. सवे मुख्य इुकमता चे हद्द सुताच्या 
महमूद याण आपल्या खासगी सरदारांस दिले होते, छ॑ख्ब- 

"चित आहे; चरी या सरदारांची नावें पाहिली असतां, ते ब- 
ुंका होते, असे दिसते 
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महमूद मरावयाचा पूर्वी सहा वर्षौवर याचा फोजे- 
ची ह्जीरी झाली; त्या वेळीं याचा नेमणुकी फोजंत चोपन 
हजार चांगळे घोंडस्वार होते, अस हणतात. पाहू गेलें 
असतां, एवढ्या मोठ्या राज्यास ही फोज फार होती असें 
नाही; परंतु जरूर लागे तेव्हां महमूद हंगामी फोज ठेवन 
आपले लश्कर वाढवित असेल, असे वाटते 

महमूदाचा ठश्करांत हिदुलोक होते, असा कोंडे लेख 
नाहीं; परंतु हा मेल्यापासून दोन महिन्यांआंत जे तंटे उत्पन्न 
झाले, त्यांमध्यें सेवंदरायनामक सरदार पुष्कळ हिदु घो- 
डेस्वारांची फोज घेऊन गेला होता, यावरून धमाची हरकत 
मनांत न आणितां महमूद हा आपल्या हिदु रयतेची मदद 
घेत असे, हं स्पष्ट होतं. 

या वेळचा सवे तुर्की लोकांचा समाज मतिपूजक हो- 
ता, परंतु जे महमूदाचा लश्करांत होते, ते सवे अथवा त्यां- 
तून बहुतेक तरी मुसलमान असावे असा संभव आहे. या 
लोकांतून जे गुलाम असत, त्यांस विकत घेतल्याबराबर 
त्यांचे धनी मुसलमान करीत; आणि जे लर्की ठोक स्वेच्छे- 
ने महमूदाचा राज्यांत असत, तेहि तेथील सर्व लोकांचा 
धर्म पाहून त्याममार्णे आचरण करुंलागत; असें झाठें असेल, 
असें संभवते. तुर्का लोकांचा मूळ ठिकाणांतीलहि मोठमो- 
ठाले जमाव मुसलमान होऊं लागले होते; परंतु तर्की लोक 
हे धर्म पालट्ल्यावर हिंटूंसारिखीं आपलीं पूर्वीची नार्वे 
बदलित नसत, त्यामुळें यांचा नावांवरून यांचा धर्मांचा नि 
श्रय करणें करीण औहे. 

मी 

२५६ सठूजूकनामक तुर्की सरदार हा मुसलमान झाला होता असें ह 
णतात; आणि महभूदाचा येळी या सरदाराथे मुलगे मेकळ, इसरायळू,, 
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दिवाणी, फौजदारी, महसुली वगेरे सर्व मुलठ्की कार- 
भार सगळा इराणी लोकांचा हातांत असावा. अबुलू 
अब्बास व अहमद भेभेदी हणून महमूदाचे दोन मख्यात 
बजीर होते. ते जातीचे हराणी होते; त्यामुळें जे मोठे 
लुकीं सरदार होते त्यांची व यांची सावंकाल स्पर्धा *बाऊली 
असे. अब्रुळू अब्बास हा विशेष विद्वान् नव्हता; परंतु 
कामकोजांत हुशार असे. त्याणे सर्व सरकारी कागद 
फारसींत लिहिण्याची वहिवाट सुरू केली; आणि त्या वेळीं 
सुरोपखंडांत जे बहुधा छोटिन भावेमध्ये लिहित असतील 
असे सनदा वगैरे चिरकाल राहाण्याचे कागद पूर्ववत् ममाणें 
आरबीमर्ध्ये लिहावे, असा अहमदानें पाठ घातला. 

“ हिवुस्थान हा देश इराणी लोकांनी थेऊन अत्यक्ष 
: घेतला नव्हता; तथापि करील कारणांमुळे सरकारी कामका- 
जांत व इतर लिहिण्यापुसण्यांत फारसी भाषेचा लोक 
उपयोग करितात. जितकी फ्रेंच भाषा सुरोपखंडांत बो- 
तात, त्याहून फारसी भाषा हिंदुस्थानांत विशेष बोल- 
तात. सांभव जी हिंदुस्थानी भाषा बोलतात, तिचा पाया 
हिंद्दी आहे परंतु तींतील बहुतेक शब्दांचा भरणा फारसी 
भाहे 6 क ध 

य. यू » 
श्र व ई......_....-................. य गननकलकी . .. 
भे . ही रि 

क - 

मूसा आणि किन्येक ग्रेथकार सांगतात यूनास असे होते. त्यांची नांध 
- खिस्ती धर्म पुस्तकांतील आहेत, यावरून संळूज़ूकाविषयींची. बरील' गोष्ट 
स॒भमाण दिसत्ये. पुढें सलूजूक याचा मख्यात नातू झाला तो एकनिष्ठ मु- 

होता, तरी त्याणें तोय हें आपलें तातारी नाव राखिले हो- 
स्या मागून आल्प भआासलाननामक तसाच विख्यात झाला 

तुर्कीचे होते. . 



७ क 

ककरण 'चाथ, 

 महश्रदानंतरचे गजनवबी राजे, व घोरी 
वंशा'चे राजे सांची वर्तमानें. 

गजनवी वंशाचे वर्तमान. 
सुठ्तान महमूद यास दोन पत्र होते. त्यांची नार्वे 

भहम्मद, व मसाऊद. त्यांमध्ये मसाऊद हा 
दांडगा होता, आणि महम्मद हा नग्न असून म पमद इ ण 
बापार्चे सांगितठेठें एकत असे; यामुळें यावर स०१०१० 
महसमूदार्चे मन बसून, आपल्या मार्गे याणे गादी- ("त * 
वर बसावें असं महमूदानें डरविले. त्याममार्णे 
जेव्हां महंमूद वारला, तेव्हां महम्मद गादीवर बसला. याचा 
भॉऊ मंसाऊद हा हुकुमत 'चाठविण्याजोगा मोढ स्वभावा- 
चा, शत्रूवर एकदम 'चाठून जाणारा असा धीट, शरीराने 
बळकट, व त्यांचा शिपायगिरींचा बाणा, यामुळें तो लोकां- 
स फार आवडत असे; आणि पुढे राज्य 'नाळविण्याचा सम- 
यहि कठीण येत 'बालला होता, त्यामुळें अशा मर्सगी 
राज्य करण्यास हा आपल्या भाबाहून विशेष योग्य होता. 
यास्तव महम्मद गादीवर बसल्याबरोबर पुष्कळ फौज यास 
सोडून गेली, पुढं मसाऊद आपल्या हइस्पहानचा सुभ्याव- 
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सुठ्तान स्त आला, तेव्हां सर्व शकर महम्मदा'चा हुकूम मसाऊद॒ तोडण्यास तयारच होते; ते लश्कर त्यास मि- हर -"* ळतांच मसाऊदानें यास पकडून याचे डोळे का- हि स« ढून बंदीखान्यांत घातले, आणि आपला बाप भे- श्रे9 ल्यापासून पांच महिन्यांत आपण सिव्हासनारूढ 
झाला. 

ससाऊद हा मोठा हिम्मती होता, तथापि सठढजूक सठूजूकलो- या नावाचा तातारलोकांचें इतके माबल्य कांचा उदय वाढलें होते, की याचा राज्यास कांही तरी 
त्यांपासून अपाय होईंठ अशी त्या वेळी संधि आली होती; तेव्हां मसाऊदास कमर बांधावयाचाच मसंग उभा राहिला. काठंकरून त्या सठूजूकलोकांनीं याचा राज्याची दाणादाण केली. 

सरूजूकडोक. यांचा मूळ पुरुष कोण, ह बराबर स- मजत नाहीं. ग्रंथकार हे त्यांचा मूळचा इतिहास निरनि- राळ्या रीतीनीं सांगतात; परंतु जा मूळपुरुषावरून यांचें नाव पडले आहे.तो सड्यूकनामक सरदार हा एका मोख्या तातार राजाचा चाकरीस होता, तेथे त्याचा अधिकार मोठा होता. पुढे त्या राजाची याजवर नाखुशी होऊन सठ्जूक हा आ- पल्या ..आक्नितांसहित तो देश सोडून यक्षूनदीचा डाव्ये बाजूचा किनार्यावर जोंद एथे येऊन रा. हिला. पुढे याचे मुल्गे सुठ्तान महमूद याचा डुकुमाने वागत असत. . कांही काळाने महमूदाचा सूचनेवरून, किवा हुकुमावरून या लो- कोर्नी ते ठिकाण सोडून वक्षूनदीचा दक्षिणेस जाऊन खुरा- सानांत व केली. असें एका ठिकाणीं वर्णन आहे, थाऱहे. छोक मावरुटूनहर्मांतांत राहिले होते, व 
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कांहीं सठू्तान महमूद याचा हुकूम मानित असत. परंतु 
लढाया व दुसंरे देश छृटण्याकरितां जा स्वाऱ्या करणे; त्या 
हे स्वतःच करित असत. ही गोष्ट विशेष संभवत्ये. पुढे सठ- 
तान मह्भूदाचा कारकीर्दीचा अखेरीसते त्याचा राज्यावर 
हलले करू. लागले. तेव्हां त्याण पूर्वी सांगितल्याममाणे 
स्वारी करुन त्यांस पराजित केलें. यानंतर मसाऊदाचा 
कारकीर्दीपर्यंत रूश्कर घेऊन असे ते लोक स्वुरासानांत 
आले नाहींत. 

तुर्की लोकांपैकी बगदादेस मम्ठुक जातीची फौज 
चाकरीस होती, तिणेंच ते राज्य पुर्ढ बळकाविर्ठे; तशी- 
न अलप्गीन याणे समानी राजांचा 'बाकरीस असतां 
गजनी घेतली; याभमाणें जा ला सरकारांचा 'बाकरीं- 
त हे ठोक होते, त्यांचीं त्यांची राज्ये यांणा घेतगेल्या- 
चीं पुष्कळ उदाहरणे आहेत. परंतु अवाचीन काळी वश्ष- 
नदीचा दक्षिणेस जा तातारठोकांचा मोठ्या जमावाने येऊन 
पथम राज्यस्थापन केलें, तें या सळूजूक नावाचा ठो- 
कांनींच केले. पुढं जेंगीझ खान व सेम्रळंग या दोहो 
बादशाहांनीं याहून मोठाल्या स्वाऱ्या केल्या, तथापि स- 
उूजूक लोकांचे राज्य हेंहि स्याममार्णेच मसिद्ध झाठें आहे. 
कारण सलूजूकांचा घराण्यांतील एका पुरुषाचा वंशजाकडे 
इस्तंबोलःचे राज्य अद्यापि चालत आहे. 

मसाऊद राज्य करुं लागल्यापासून सरूजूकलोक 
स्वुरासानांत स्वाऱ्या करून यास उपद्रव देऊं ला- त्यांचा मसा- 
गले. परंतु त्यांचा बंदोबस्त करण्यास अथम छदायरागर 
मसाऊद यास स्वतः जावें लागलें नाही, त्यामुळें हडाया. 
यास फुरस्द मिळून यार्णे मकरानमांत सर केला, पुढील 
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तीन वषीत एका अभिपूजकांचा वंशाकडे भाजिदरान व गुर्गांन हे मांत होते; तेहि याचा ताब्यांत आले. याममाणें 
फारस हा परगणा खेरीज करून बाकी सर्व इरणडेश यास 
मिळाला; परंतु पुढं उत्तरोत्तर याची सत्ता कमी होत चाळली. 

सठूयूकलोक हे आपणास मसाऊदाचे गुलाम ह्मण- 
वीत; परंतु याचा सरदारांचा पराजय करूत्त याचा राज्यांत 
बुमाळी फार करीत. शेवटीं मसाऊदानें स्वत; त्या छोकां- 
वर स्वारी केली, तेव्हां सठूजूकांचा तोग्रलभेगनामक मख्यात सरदार याजबराबर मर्वशहराजवळ झेंदेकान 

उर्फे दंडुनाकें एर्थे याचें युद्ध झाळे; त्या समयी हन्त> 3 याचे कांही तुर्का लोक लढाईचा वेळीं यास 
सोडून गेल्यामुळें, पुनः शेर्के काढावयास अगदी जागा नाहीं असा या'चा पराभव झाला, आणि यास मर्व एथे पळून जाणे आलें. तेथे जाऊन आपली बाकी राहि- ठेली फोज जमवून तो गजनीस परत गेला. पुढें सठूजूकी 

लोकांबराबर टकर देण्याजोगे ठशकर मिळविणे हे तर एकी- कडेसच राहिलें; परंतु गजनीचा आसमंतात जे बखेंडे उत्पन्न होते चालले होते, तेहि मोडून टाकण्यास याजवळ फोज नाहींशी झाली; यास्तव यार्णे आपल्या राज्याची घडी बि- चॅसली ती. 

वी हा यावेळीं यांचा लोकांची केद नाहीशी झाली. होती, भाणि राज्याधिकारास कोणी- 
हि मान देत नव्हता. त्यामुळे सिंभुनद उतरून गेल्याबर याचाच फोजेनें याचा जामदारखाना छृरावयाची तजवीज 
केली; तेव्हां. दंगा होऊन सर्वं फोज फितली, आणि तिणे 
स्स ऊद स-भदच्युत करून याचा भाऊ महग्मदु सास पुनः 
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गादीवर बसविलें. महम्मद हा आंधळा होता, त्यामुळें 
यास राज्य 'चालवितां येईना. यास्तव याणें मख्य कारभा- 
र आपला मुलगा अहमद याचा स्वाधीन केला. त्या मलार्न 
पदच्युत केलेला राजा आपला चुलता मसाऊद हा मारूत 
टाकिला; हा पहिल्यानें एक पराक्रम केला. 

मताऊदाने १० वषौवर राज्य केलें. त्यांत पुष्कळ 
बंडें झालीं, व.राज्यास अपायहि पृष्कळ आले; तथापि त्यां- 
तूनहि विद्यावृद्धीकडे ठक्ष देण्यास यास वेळ सांपडत असे. 
याणें विद्दान् लोकांस पुष्कळ आश्भय दिला; व मोठमोठाल्या 
सरकारी इमारती बांधून सुठूतान महुभूदाचा मार्गे त्याचा 
गादीस आपण योग्य आहों, अर्से करून दाखविलें. 

_ मसाऊदाचा पराजय झाल्यापासून हिदुस्थानामर्थ्ये 
मोठे परिणाम झाले. कारण पूर्वी मूळराज्य 
गजनीस असून हिंदुस्थान हा एक हलकासा वू इ मो 
ताब्यांतील मांत असे. पुढें हा किमतीस खढला. १००० हिर यानंतर मुसल्मानलोक हिंदुस्थानांत स्थाईक सून, ११ 
झाल्यापुळे हिदुळोकांजें व त्यांचें संघडूण पडू १०४९ हि* छागर्ले; तेर्णेकरूत त्यांचा रीतिभाती व त्यांथे १०९१ प- 
वित्वार हीं बदू लागलीं असावीं; नव्या मस- 
लमानी भाषेचा पाया पडला असावा; आणि हिंदुस्था- 
नांतील मुसल्मानलोकांचा जो सांमत स्वभाव आपल्या 
पाह्ण्यांत येतो, तसा या वेळापासून पुढे हळूहळू होत गेला 
असावा. यास्तव या वेळचा गजनर्वालोकांचा इतिहास 
चांगला लिहिलेला असता, तर बरे होते. परंतु त्या लोकां- 
चा स्थितीविषयीं इतिहास लिहायास एशियाखंडांतील इति- वि १३ वि 
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हासकत्ते यांचा ग्रंथांत कांहीं सहाय मिळत नाहीं 
मसाऊदा'चा पराजय झाल्यानंतर जा गोष्टी घडून आ- 

श्या, त्यांचा हिदुंस्थानाचा इतिहासाशी विशेष संबंध ना- 
ही; कारण जे या राजांचे फेरफार झाळे, तसे एशियाखं- 
डांतीठ एकसत्ताक राज्यांत होतच असतात. यामुळे त्या 
हातहासापासून कांही लाभ न होतां घास मात्र येतो. या- 
पुढे ग्जनवी रांजांचा व सळूजूकठोकांचा जा लढांया झां- 
ल्या त्यांपासून गर्जनीचा पश्चिमेकडील मांतांत कांहीं घंडा- 
मोड झांठी. परंतु जा हिदुळोकांबराबर ठढाया झाल्या, 
त्यांपासून निरंतर. राहण्याजोगा असा कांद्दींच परिणाम 
झाला नाही. याकारितां गजनवी राजांचा पुढील इतिंहा*् 
सं-छांधळ सांगण्याचे कारण राहिले नाहीं. | 

मसाऊद यास मारिरें, तेव्हा त्याचा मुलगा मोदूव 
हा बल्क एथे होता. तो मोठ्या घाईने आपलें ठश्कंर' घे- 
इ०सं. ऊन आला, आणि आपल्या.दोन्ही मतिस्प्यीचा 
१०९० हि० च्रॉजय करुंत त्यांचा शिरछेंदू करिता झाला. प- 
४९०३१, हु त्याचा एका भावाने बंड केलें होते, ते मोडन 
टाकून हा गादीवर बसला. 
__ व्या वेळी सब गजनीचें राज्य संठजूकी लोकांस घेण्या- 

मि र ह. सहूजूकी लोकांची मुख्य फौज घेऊन',. तोः 
खान याणे पश्चिमडराण घेतला, बगदाद सर केली, 
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आणि रोमन लोकांचा राज्यावर स्वारी केली. त्यामुळे 
मोंदूद यास गजनीमर्ध्ये आपली ठाकुरकी राखून सावद- 
छुनह्ऱ्भांत परत घ्याबमास सांपडछा. पढें याणे तोय 
घेग याचा नातीशीं लग्न केर्ले; त्याधुळे सठजूकी लोकांची 
यास भीति नाहीं, असे दिस ळागठें. याममार्णे हा पश्र्मिक- 
डीळ मुळुक घेत चालला असतां, इकडे दिष्टीचा राजाने हा 
नोहींसा पाहून पंजाब लृुट्ला. त्या राजाने हिवुठोकांस 
त्यांचा धर्मभोळ्या स्वभावामभार्णे कांही यक्ती- ६० स० 
चा गोष्टी सांगून त्यांस हुशारी आणिली, आणि १०४३ ह्, 
नगरकोट घेऊन लाहोरास वेढा दिला; परंतु "१२५. 
तेथील ठश्करच्षा मुसल्मानठोकांनीं मोठ्या शौर्याने लढून, 
ला पाखंडी करीकांस व्यांणी पूर्वी पुष्कळ वेळा जिकिलें होते, 
त्यांस हारी न जातां मोडूद आपल्या मदतीस येत आहे 
अशी कंडी उगवून, आपला बचाव केला. 

त्या वेळीं मोदूद हा पश्चिमेकडे गुंतला होता, कारण 
जरी सठजूकी लोकांबराबर याची सोयरीक झ्षाली होती', 
तथाग्रि त्यांबराबर जे नवीन तंटे व्हावयास ते कमी झाले 
नाहीत; यामुळे हा मरेपर्थेत यास हिंदुस्थानांत येण्यास फुर- 
सूद मिळाली नार्ही. | 

मोदूद मरण पावल्यानंतर त्याचा भाऊ अलुत्ट ह- 
सन याणे त्याचा लहान मुलास मारुत गादी सठतान भ- 
बळकाविती; परंतु दोन वर्षांचा आंत या'या (र. हसन 
चुलता अबुळ रसीद याणें यास पदच्युत केलें, 6०००४१ 

पूर्वीचा धांदर्लीत एक मुसलमान सरवार इण् ८) 
पंजाबमांत गुंडाळून बसला होता; त्यापासून हि.स०*४) 
याणें तो परत घेतला, नंतर सिस्तानमांतांतील पर्पत. 



तोग्रलनामक एका सरदाराने बंड करून येऊन 
स० १०५१ साचा पराजय करून राज्य करू लागला... यां 
हि*स.*"३ लुंग्रलानं गजनवा वंश 
प्रासून इ 

मुळक गेला होता, तोहि मिंळ- 
चा डाग आणिला होता. इतक्यांत तो- 



प्र गणनवी वंराचचे पतमान, १४६ 

हा गादीवर बसला. हा आपल्या बापाहून अ- काव. स 
धिक योग्य होता. याचा सरदारांनी गंगान- ,..८ ह 
दीपछीकडील मुठुकावर तलवार 'चालविठी, या- स, ४५२ 
णें सर्व कायदे पुन: तपासून त्यांची जुळणी करू सर्ग १ म 
न एक ग्रंथ केला. याचा कारकीदीत कांहीं ह», स* 
वर्षे लाहोर एर्थे दरबार होते. १९८ पर्त, 

दुसरा मसाऊद मेल्यानंतर त्याचा मुलगा आर्सलान 
याणें आपल्या भावांस केदेंत टाकून तक्त बळ- तुठतानआ- 
काविलें. हा वेळपर्यंत गजनवी राजांचा सलू- सैलात ३० 

& 1; सं० ११११४ जूकी लोकांशी पुष्कळ सोइरगती झाल्या हो- ६०५०८ 
त्या. त्यांत सठ्जूकी लोकांचा हल्लींचा सुलू- पापत 1० 
तान संजर याची बहीण ही आर्सलान व यासे ह त शि 
भाऊ, यांची आई होती. तिठा आपल्या दृत- ५१२ पर्यत, 
क्या मुलांची अपेष्टा झाली हें पाहून संताप आला, आणि 
तिणे आपला दुसरा मुलगा बहिराम जो देवयोगाने आप- 
ल्या भावांसारिख्या केर्देतून बचावला होता, त्यास मदत 
करण्याकरितां सुठ्तान सेजर यास बलावि्ठे. संजर या- 
णे.बहिराभ याचा पक्ष स्वीकारुन त्यास आपल्या बाहुब- 
ळानें सिंहासनावर बसविलें. 

बाहिराम हा विद्दान लोकांचा मख्यात आश्भयदाता 
होता. निजामीनामक जो विख्यात फार- पळतात ब- 
सी कवी तो याचा दरबारांत राहत असे. स्या- दिन (ह, 
णे पांच मोठीं काव्यें केली; त्यांतून एक बाहि- स« ५१२ 
राम यास नजर केठें. बहिराम याणें पुष्कळ पवत १० 
वं्षेपर्येत मोठ्या बढतीर्ने राज्य केलें; परंतु शेवरी हे स» 
एक मोठें घोर कम करुत आपल्या नावाला ब- ४ पर्यत. 
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हा.लाविठा. तेणेंकरू त्याचा नाश होऊ 
क्षय झाला 

तो मकार असा;-- पूर्वी सठतान' मोड 
शवासघाताने घोर मांत हाताखाली घातल 
सून ता गजनांचा राजांचा आश्रयाने राहा 
वेष्ही कुतबुद्दीन सर ऊफ कतअट्टीन 
त्या भांतांत राज्य करित होता. व्याचे र्त सलत 
योंचा मुठीशी लम झाले होते. असे असता. ' 
ध्ये कांहीं वैमनस्य उत्पन्न झाले; तेव्हां बारा 
पल्या जांवयास तजविजीर्ने आषल्या हातात. ३ 
मयोग केळा; अथवा कोणी हणतात, की उच्य 
ल्थ. या दोहोतून दुसरी गोष्ट विशेष संभव य, स 
तबुद्दीन याचा भाऊ सेफुहोन सूरी ऊफ 
प्ल्थां भावाचा सूड उगविण्याकरितां लागतठी "च 
र करून गजनीवर आठा. तेव्हां बहिरास' सा” 
 शंगरांत किंमीन एर्थे पळून जाणें माप स्मारके 

सेफुद्दीच याणे गजनी घेतल्यावर स्या! 
अम्मल तेथे बराबर बसला अर्से वा 

" भाऊ अहाउद्दीन ययनरा1 

व 

गजनी एथीऊ छोकांची आपणावर शीति. ववर्य] 
पुष्कळ द र मयत्न केटे; परंतु तेथील रोेकांची च्या 



प्र ४ गनयी घराचे षर्तमास, १५१ 

बंद झाल्यावर, आपल्या ताब्यांत राहिठेल्पा मुठकांतून फो- 
ज गोळा करूत' बॉहिराम गजनीवर आला. त्याजबराबर 
युद्ध करण्यास सांमत आपणास सामर्थ्य नाही, अशी से- 
फुद्दीनाची खातरी होऊन त्याणें गजनी सोडून जाण्याची 
तयारी केली; परंतु त्या शहरचा ठोकांर्नी कपटमांवार्ने त्या- 
स वचनें देऊन 'विनंती केली, कीं आपण लढाईस उर्भे रा- 
हेर्वे. ते ऐकून तो लढाईस उभा राहिला असतां, सर्वे शहु- 
रचे लोक त्यास सोडून गेठे. त्यामुळे जी त्याची खासगत 
थोडीशी फोज होती तिर्चे कांहीं 'नाळेनासें झा, आणि 
तो घायाळ होंऊन शत्रूचा हाती सांपडला. त्या- 
ची बहिराम यार्णे सर्व मकार अमतिंधा करून ती पहिरामा, 
शहरांतून धिड काढिली, आणि सवे रांडापोररें नही. 
त्याची हया इया करून निर्भत्सना करीत अशा 
ठिकाणीं कांही वेळ त्यास ठेवून पुर्ढे हाल करूत पोरचा भः 
मारिले. सेफुद्दीन याचा वजीर पेगंबराचा कु- माने छू 
ळांतींल सय्थद होता, त्यासि सुर्ली दिले, हे. "तिले 
निर्दय कर्म मनुष्यास अनुचित होय. तांत बाहिरांम थॉ- 
चा पूर्वीचा स्वंभावाममाणें पाहि असतां त्याशी अगदी'थ 

ही बातमी अलाउद्दीन घोरी यास रागतांच, तो 
अतिशय क्रोधायमान् व संतप्त झाला; आणि या कामांत 
जे सर्व कोक होते त्यांचा मी सूड घेईन अशी स्यार्णे शपथ 
वाहिली. 

मग तो उतावळीने बराबर थोडीशी फौज घेऊन नि- 
घाला. तेव्हां वार्टेत त्यास बहिराम याजकडून तहाचे बॉ- लर्णे आलें. बहिंराभ याणें सांगून पागविले, कीं जा छ- 
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त्यास तु.हात घालितो आहेत, त्यांत तुझा खचित नाश हो- 

ईल, त्यास अलछाउददीनाने उत्तर केलें की “ तुझा मणग- 

रांत जॉर नार्ही, व तुझा इुरडुरावण्यांतहि कांही जीव नार्ही 

राजेलौकांनी एकमेकांशीं लढाई करावी यांत कांहीं नवाह 

नाहीं. परंतु तुझासारिखें दुष्ट कर्म आजपर्यंत कोणत्याहि. 

राजाने केलें नाही. /' 
पुढे लढाई सुरू. झाली, त्यांत गजनवी लोकांची सं- 

ख्या फार यापळें अलछाउद्दीनाचें कांहीं 'चाठेना असें ए- 

कदां दिसू लागलें. परंत आपल्या भावाचा सूड घेण्यावि- 

षर्यी जो यास आलेला त्वेष, आणि याचा स्वदेशीय फोर्जे- 

तील लोकांचें जें शोर्य व क्रोध, यांदींकरून त्यांस इतर्के स्फु- 

रण येऊन ते लढले, कीं त्यांपढे बहिराम याचे कांही 'चाल- 

लें नाहो. शेवटी बहिराम यास रणभूमीवरूत बद्ठुधा एक- 
टें पळून जावे लागलें 

अलाउद्दीन याचा भावास गजनीचा राजानें व लो- 

__ कांनी जी पूर्वी इजा दिली, व त्याची अमातिष्ठा 

घोरी लोको. करुत छळ केला, त्याबदळ जरी अलाउद्दीन ग- 
च तां ... जनीचा अति सक्त सूड घेता, तरी योग्य होर्ते; परंतु 

एवढ्या मोल्या पाहराचा कांही विचार नकरितां 

_ जाविषयी आपंठे मन विंग्ते; आणि या दृष्ट कृत्याची जी 

अह्लाउद्दीनाचा नावास काळिमा लागली आहे, ती याचा 

- नावाची आठवण आहे पर्यंत नाहोंशी होणार नाहीं. 

-.. - ति करितात, तंथांपे या कत्याबिषया त्यास अतिशय दोष देतात, यानंतर 
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ही भव्य नगरी त्या वेळीं सर्वे एशियाखंडांचे नाक 
होती. तींत तीन दिवसपर्यंत आग लावून लोकांची कतल 
करून अहाउद्दीनार्ने फडशा केला, हँ घोर कम सात दि- 
वस चालले होते, असेहि कित्येक झणतात. हा पहिला 
क्रोधाचा सपाटा संपल्यावरहि पुष्कळ लोकांचे याणे माण 
घेतठे, आणि पूर्वी सैफुद्दीनाचा बजीराचा वध केला हो- 
ता, त्यांचा मायश्चित्तारथ जितके सय्यदलोक गजनीम- 
घ्य सांपडले तितक्यांस सुळी दिलें. महर, मसाऊद, व इ- 
बाहिम हे खेरीज करून बाकी सर्व गजनवी राजांचा सुंबर 
बांधठेल्या कबरा फोडून टाकिल्या, आणि त्यांचा खाणा 
खुणाहि नाबूद केल्या. महमूद व मसाऊद हे मोठे शूर 
राजे होते हणून त्यांचा कबरा राहूं दिल्या, आणि इबा- 
हिम हा मोठा देवभक्त अर्स समजून बहुधा त्याची ठेविछी 
असावी, असे दिसते. याममाणें आपल्या देशाची हाल व 
अपेष्टा जी आपल्यामुळे झाठी, ती त्या दुर्देवी बहिरामाचा 
नशीबी पाहणे आली; पुढें तो हिदुस्थानाकंडे पळून जात अ- 
संतां त्रमेकरून व वरील आपत्तीनी क्षीण होऊन मरण पा- 
वला. याणे एकंदर पस्तीस वर्षे राज्य केलें. 
::__ बहिराम मेल्यावर त्याचा मुलगा खुश्रू हा तसाच 
पुढे हिदुस्थानाकडे जातां जातां लाहोरास पॉ- तुळूनान ए- 
चला. तेथील लोकांनीं जयजयकार करुत शकू गणभ- 
याचा स्वीकार केला, आणि आपल्या शहरांत पी रडुस्था- 
जंगीक्षथान व तेमूरळंग यांणी पुष्कळ देशांत डगाथ जाऊन कतली के- 
ल्या, त्यांबिषयीठ त्यांत ग्रंथकार याहून कमी ठपका ठेवितात, यावरून 
असें निष्पक्ष होते फी जर पूर्वीचा येळी अशा दुष्ट कमींची ठोफांस सययी 
नव्हूती तर् त्या येळी लोफांचा रीति तैमूरलंग ब जेंगीत्तत्रात यांचा बे- 
ळर्चा पेसा अधिक सुधारलेल्या होत्या, 
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सरकारची कायम गादी आठी हणून त्यांस भञानंद झाला. 
हा सात वर्षे राज्य करून हृ० स? ११६० त॑ मरण पावला, 
तेव्हां याचा राज्याचे फुटके खापर य़ाचा मुलाचा डोकीवर 
पडलें. 

सुश्रू मलिळ् याणे इ० स० ११८६ पर्यंत सत्तावीसे 
सुल्तान वर्ते राज्य केलें. पुढें याचा शेवटचा राहि" 
पश् म- लेल्या मांताची बाकीचांममार्णे गति झाठी, 

क आणि तो घोरी लोकांनी घेतला. तो मकार 
पुढे वाणिला जाईल. खुशूरू माठिका बराबर सबक्तगीन 
याया वंश सभाभ झाला. 

घारी वंशापे राजे, 

अछाउदीन घोरी 

घोरी वंशाचे राजे मूळचे कोण, याविषयीं बराच 
वाद आहे; परंतुते राजे व त्यांची रयत हे' सर्ब 

मुह. मुळी अफगाण होते असें सांमत बहुतां मत 
का त आहे, आणि तच बहुधा खरे असावें असे वा- 

'ब वर्षात मुसलमानलकार्नी कोर मांतावर स्वारी क्रेली, 
परंतु इबन हाकठू हा ग्रंथकत्ता असे वर्णन करितो, कॉ 
घोर मांतापठीकर्डाल देश हा सवे हिदुस्थानांतला हटला 
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लोक होते, असा अर्थ होतो. नवव्या शतकांत या देशांती- 
ल लॉक थोडे थोडे मात्र मुसलमान झाले होते, आणि त्या 
वेळीं ते स्लुरासानी भाषा बोलत असत. 

सुलतान महमूदाचा वेळीं घोर मांतांत एंक राजा रा- 
ज्य करित होता. त्याचें नांव महम्मद सूरी ( ऊर्फ सूर) अ- 
फगाण होते, अर्से फिरिस्ता हा ग्रंथकार सांगतो. त्यापा- 
खरत्त पूर्वी सांगितल्या हकीकतीपर्यंत धोरी वंशाचा इतिहा- 
स सरळ तावितां येतो. 

पुढे वर सांगितल्याममारणे अहाउद्दोन' घोरी यार्ण 
आपला क्रोध शभेपर्यैत अनथे केल्यावर, तो किरूज को- 
हो एर्थे परत गेला, आणि आपल्या स्वभावाममारणे ख्याठी- 
खुशा्ीत निमग्न झाला. 

यांममारणे होत असतां, नवीन संकटे यऊ- सजूकी 

न यापुढे थाकलीं, आणि पुढील चार वषीत पु- जना घेतली 
ष्कळ घडामोडी झाल्या. सठूजूकी लोकांचा मु- इ० स०_ 

' ख्य सुल्तान संजर याणें घोर व गजनी या !५४अघे 
राज्यांवर स्वारी केली, आणि अलछांउद्दीनास सर ११५३ 
केद केलें, परंतु पुढे लवकरच सोडून देऊन याजें हः अनेलॉसि 
राज्य यांस परत दिल ५४७. 

पुढे कांही दिवसांनीं सैजर या'चा रवारिजम एथील 
सुभेदार याणे बंड करून खारिजम एर्थ गादी स्थापिली. ह 
राज्य पुढे एशियाखंडाचा पूर्वकडीक व पश्चिमेकडील देशांत 
मोठे बलाढ्य झाले. पुढे त्या सुभेदारावर संजर याणें गर्दी 
केली, तेव्हां त्याणें 'चीनंदेशाचा उत्तरेकडील खित्ते या 
नावाचा तातारलोकांस मदतीकरितां बलाविलें. या 
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स्ट्जूकी खिवत्तेलोकांस स्वदेशांतून कोणी हांकून दिल्यामु- 
लोकांचा ळें, ते मावरुळूनहर्मांतांत येऊन राहिले होते. हे 
मोड झाठा. लोक आल्यामुळें तेथें ूझ नावाचे कांही ताता- 
रलोक राहत असत, त्यांस राहण्यास ठिकाण नाहीसे हो 
ऊन ते सठूजूकी लोकांवर 'चाडून आछे, आणि सुखूतान 
इ० स. रींजर याचा पराजय करूल त्यास केद करिते 
११५३०. झाले, ते कांही वेळपर्यंत गजनी एर्थे ठाणे ध- 
४११४८. रूत राहिते होते. याममार्णे सुमारें एक वर्षांचा 
आंत घोरी व गजनी या दोन्ही वंशांचा मोड झाला 

त्यापूर्वी बरेंच दिवस या दोनहि वंशांतील राजांची 
हिदुस्थानांतील राज्याविषयीं स्पर्धा चालली होती. पढे हे 
सूझुलोक पश्चिमेकडे गेले, तेव्हां त्यांणीं गजनी टाकून दि- 
इ० सः: ली. या घालमेठी होताहेत र्तो अछाउद्दीन म- 
'११६६हि० रण पातला, याचा कारकीरदात पुष्कळ गोष्टी झा- 
7१५५१. ल्या, तरी याणे एकंदर चारच वर्षे राज्य केले 

य्झलोक हे जातीचे. तुकी, होते. . हे किपचाक 
मांतांत फार दिवस .राहत. असत. यांपासून पढे तर्कमान 
'ठोक उत्पन्न कझ्षाळे, असे डिगीनी हा ग्रंथक्तां लिहितो. या 

, गोझ, गोझी, आणि गाझी इतकीं नावें 
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यास राज्य मिळावे हणून मरावयाचा पूर्वी आपले दोन पु- तण्ये ग्यासुद्दीन व शाहाबुद्दीन यांस बंदीत टाकिले; परंतु तो मुलगा सैफुद्दीन हा गादीवर आल्यावर याणें त्या आप- ल्या दोघां घुलत भावांस बंदांतून मुक्त करून, परत आपआ- पल्या सुभ्यांवर पाठविले. हा याणें पहिला पराक्रम केला, याममाणे सेफु'द्दीन याणें जो आपल्या चुलत भावांवर भर- वसा ठेविला, तो योग्य होता; हणून त्यापासून यास कर्धी- 
हि पश्चात्ताप होण्याजोगे कारण घडून आले नाहीं. 

याचा उदार मरृतीममार्णे याचे दुसरे शारीर व मा- नसिक गुण होते; परंतु आपल्या कुळांतीक इतर लोकांम- माणे हाहि मोठा दंशी असे; हा यांत मोठा दुर्गुण होता. ना- ही तर यावें राज्य सुरक्षित चाललें असतें. पूर्वी सुठ्तान 
सेंजर याणें जेव्हां याचा बाप अल्लाउद्दीन यास जिंकले, त्या वेळीं याचा बायकोचे जवाहीर ठुटींत गेलें होते. एके 
दिवशी ते जवाहीर घाठून आलेला असा या*चा एक सर- दार याचा दृष्टीस पडला. तेव्हां ते पाहून हा क्रोधाने इत- का वेडा होऊन गेला, कीं छागलाच याणे त्या सरदाराचा स्वहस्ते शिरच्छेद केला, त्या सरदारार्या भाऊ अबुल अ- ब्यासं याणें त्या वेळीं गम खाल्ला, परंतु पुर्ढ थोडक्याच दि- वसांत यूझ नावाचा तातारलोकांबराबर सेफुद्दीन याची लढाई चाडी होती, ती भरांत आली असतां त्याणें से- फुद्दीन यास भाला मारिला, तों याचा श्रीरांतून पार गेला. सेफुच्चीन याणे एक वषोहून कांहीं जास्त राज्य केलें होतें. नेतर याचा मागून याचा चुलत भावांपेकी वडील ग्यासुदी- न, हा सिहासनारुड झाला. | 

१४ 



महम्मद शाहाबुद्दीन 'यास 
राज्यकारभारांत मदत कराबयास 

ओाणि शेवटपर्यंत सर्व लश्करी काम त्या 

१०स०११५७ 

हिस०५५२, 

यांचा कुटुंबांतील पूवीचा पुरुषांची 
होती, त्याचमभाणें यांचीहि सवे कुटेंबाविषयीं 
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वंधाजांकडे तीन पिढ्यांपर्यंत चाळून शेवटीं घोरी लोकांचा 
बाकीचा राज्याबराबर खारिजमचा राजाचा सपाट्यांत 
सांपडलें. 

हा सर्व वृत्तान्त गनी घेतल्यापासून पांशन वर्षीचा 
आंत झाला. पुढें दुसरे देश लिकण्याकडे यांचें लक्ष लागले. 

- त्या वेळीं सरूजूकी लोकांचा मोड होत आला होता. 
ही संधि पाहून ग्यासुद्दीन याणे स्वतः स्घुरासानचा पूर्व- 
कडील भाग काबीज केला, आणि गजनी ही आपल्या 
हातांतून गेली होती, ती पुनः घेतली. यानंतर पुढें ग्यासुद्दी- 
न हा फिरुज कोहो, गजनी, व हिरात, या तीन शहरांत 
पाळीपाळीने राहत असे. यार्णे हिरात एथील मोठी मशी- 
दृ बांधिली. तिची विलक्षण शोभा अद्यापि वर्णन 
करितात. 

इकडे शाहाबुद्दीनार्चें सर्व लक्ष हिदुस्था- हृंदुस्थाना- 
नाकडे लागलें होते, आणि जे मुसलमानी राज्य ताल मुसल- 
इंग्रेजलोक येतपर्यंत चाललें होतें त्याचा पाया ॥ पज्याा 
याणेंच घातला असे झटले असतां चाठेलळ; .  घालला. 

____ .मथम॑ इ० स० ११७६ त शाहाबृद्दीन याणे स्वारी 
केली. तांत जेथे 'पंजाबांतील नद्यांचा सिघु-____ 
नदार्शी संगम होतो त्या गिकार्णी ऊक्त हणून नाची पाह 
शहर होतें तें घेतें. पढे दोन वर्षोनीं याणे गु- ली स्वारी, 
जरारथेत स्वारी केली. तींत या'चा पराजय इ० स* 
झाला, आणि परत येतांना महमभूवासारिखेखत ११५७९ 
याचे वार्टेत हाळ झारे; परंतु त्यासारिखा यास स * 
जय मात्र मिळाला नाही. 

“7. नंतर याणे लाहोरावर दोन स्वाऱ्या करूत गजनत्री 
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इ० स वंशाचा शेवटला सुठ्तान खुश्रू मठिक् यास 
ह* स. बलहीन केठें, आणि शेवर्टी त्याचा मुलास बळ- 
५७५.  जोरीनें ओठीस घेतलें | 

यापुढची स्वारी सिधंम्ध्ये झाली, तींत शाहाबुद्दीन 
याणें तो मांत समुद्रकिनाऱ्यापर्येत छुद्ला. : ति- 

स: ५०५ कडून परत आल्यावर याणें स्वुशरू मिळू या- 
आणि इ*स० बराबर पुनः लढाई 'चाठविठी. स्थुश्रू याणे 
सोर ५७८९ निराशेने जीवावर उदार होऊन, गकरलोकांशी 

दोस्ती केठी; आणि मोठा पराक्रम करून 
शाहाबुद्दीन यांचा एक अतिशय मजबूद किल्ला घेतला 
तेव्हां आपला बेत समोर लडढाईर्ने साधत नाहीस पाहून 

| शाहाबुद्दीन याणें कपटाने शत्रूस पाडाव कर- 
हि*्स*५८१ ण्याची युक्ति केली. ती अशी को पश्च्मेकडून 

__ कोणी शत्रू आपणावर येत आहे. अशी आवाई 
उगवून खुरासानमांतांत स्वारी करण्याचा निमित्ताने याणे 

आपली फोज जमा केली, आणि खुश्रू मलिक 
५४ स० 

११८० याबराबर तह॒ करण्याची आपली उत्सुकता 
हि स आहेसे दाखविण्याकरितां, त्याचा मलगा ओली- 
षु टत 

मुळे स ठेविठेला होता त्यास सोडून दिठें. या कप- 
खमुळे स्वुशरू म्िक् हा बेसावध होऊन आपला ध्यानींभनी 
नसता सुर्ठेल मुलगा येत आहे असे पाहून, त्यास भेटावया 
करितां लाहोरांहून निघाला. ता शाहांबंदीनं हा निवड- 
क घोंडेस्वरांची मजबूद फोजं घेऊन, आड वाटेन बावमी 
गजनवी ब॑ ऐट नंदेतां आति त्वरेने निवून एकदम स्वुशरू 

झं प॑जा- मलिक व त्याची रांजधानी यांचामध्ये पडलां. 
चं टॉक. आणि एक्या रात्रीस त्याचा छावणीस वेढा घा- 

. *छून त्यास केद करिता झाठा. नंतर लाहोर 
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हें तलवार मारिल्याशिवायच याचा हाती आलें. ख्वु- 

शूरूस व त्याचा कुटुंबास शाहाबुद्दीन याणे ग्यासुद्दीना- 

कडे पाठविळें. त्याणें त्यांस गिजिस्तानामध्यें 

एका किल्यावर अव्केत ठेविले; पुढें खखारिजम- ह.त. ५८३. 
चा राजाबराबर लढाई 'नाठली असतां, त्या पां- | 

दर्लीत ते सर्वे लोक मारले गेले; तेव्हां गजनवी वंशाची स- 

मामि झाली. 
यानंतर शाहाबरुद्दीनास कोणी मुसलमान मतिस्पर्धी 

राहिला नाही, आणि हिदुलोकांशीं लढाई क- 
रणे यांत कांहीं विशेष जीव नाहीं असें त्यास दि- पिडंमराभर 

लढाया, 

सं लागते, कारण शाहाबुद्दीनाचा ठश्करचे 

-लोक सिघुनद व वक्षूनदी यांमधील लढाऊ मुलुकांतले असू- 

न, त्यांस सलळूज़ञूकी ठोक व दुसरे तातारलोकांच उत्तरे- 
कडील जमाव यांजबराबर लढाया करावयाची सवय असे. 

अर्से असून हिदुलोक हे स्वभावार्ने गरीब व निरुपद्रवी, त- 
शांत त्यांचीं कहान छहान राज्यें होऊन फळ्या पडलेल्या; 
आणि त्यांस झुसलमानांबराबर लढाया करुत कांही दइृव्य 
किवा राज्य मिळवावयाची आशाहि नसून ते जुलमाने > 
ढाईस उभे राहिलेले; अशा ठोकांनीं शाहाबुद्दीनास विशेष 
अडथळा केला असेल, असे आपल्या मनांतहि यावयाचे 
नाहीं. असं असतां एकहि हिदु संस्थान कटीण युझ्धमसंग 
झाल्यावांघून याचा हाती लागले नाही, आणि कित्येक तर 
कधींच न जिकिली जातां, मुसलमानलोकांचें राज्य भया- 
भंगास गेलें तरी, अद्यापि तशींचा तशीच उर्भी आहेत. 

शाहावुद्दीनाची गति अशी एकाएकी कुंठित 
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२. हाण्यास राजप्रतठोक हे कारण झाले. हे लोक 
पर्त्टो मूळ जातीचे क्षत्रिय होत; यामुळें इतर जातींपे- 

क्षा्यांची स्थिति निराळी होती. इतर जाती 
या धमसंबंधी आचारार्ने मात्र निराळ्या राहिल्या असत 
परंतु दुसर्या व्यवहारांत त्यांतील सवे लोक आपसांत मिळ- 
'त; तसेच त्यांमध्ये कोणी जांतीचे मुखरी असें नसत; जो. 
कोणी देशांचा कारभार चालविणारा असे, त्याचा सर्व इं" 
कूम मानीत. राजपूतलोकांचें तसें नव्हतं; हे जन्मापासून- 
च शिपाई; यांचात खिसे पाडठेठे असत; मव्येक खिशाचां 
एक वंशपरंपरेचा सरदार. असे; आणि मत्येक खिंशांची 
लुमात'च निराळी असे; त्यांचे परस्परांचे व मख्य सरदारां- 
'जे.पुष्कळ रौंतींनी लागेबांधे असत. या लोकांमध्ये अ- 
द्यापि जातिभेद होता च, तेणेंकरून यांचा आपसांतील पू- 
बोक्त संबंध विशेष इढ होत. असे. सवे खिशांचे सरदार 
यांचा जसां संवीचा रांजाशी संबंध असे, तसाच मंत्येक स- 
रदाराचा हाताखाठील लोकांचा व्याशीं संबंध असे. सामु: 
ळें राजा व त्याचे सरदारठोक आणि शिपाईलोक यांम- 
ध्ये सगाई आणि रणोत्साह यांचा दोऱ्यांचे घड बंद पडन 
चा सजबूद जमाव जभे. राजपूतलोकांमध्यें सर्व दे- 

शतचे विभागच कहत जहागिरीन जमीन देण्याची वहिवाट हो* 

घ्ये विरोष मीतिभोव असे, आणि त्यामळे आल्या मोळ गा 

कुळांत उत्पन्न झालो असा यास गर्व होऊन हे मंच 
डे शूर निपजत, आणि उदार स्वभावाने वागत. हें सर्व गाण 

वॉ/क्षत्रियांमध्ये उत्तम रीवीने होते. राजपूत राजां- 
भाळ चारण, आदिकरून असत. ते जुनी गीते 
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गाऊन यांस स्फुरण आणीत. तसेच कौरषि मिळाविण्याक- 
रितां अथवा बायकांचा कारणार्ने यांचे वारंवार तंटे होऊन 
बांस अतिशय वीरश्री चढे. ते लोक आपल्या स्र्रियांस पु- 
ष्कळ मान देत; तसा त्या वेळीं देण्याची पूर्वेकडील दुसऱ्या 
लोकांची "नाळ नव्हती. त्याचममार्णे जरी शतू्शी ल्ग्णे 
झाले, तरीहि बंध बांधळेले असत; ते शो तोडी त्याची अ- 
प्कीति होत असे.' हे त्या वेळीं आळशी होते किवा नार्ही, 
हे इतिहासांत ठिहिठेले नाही, आणि असंत्ते तरी कोण 
लिहितो; परंतु जर वर ठिहिठेल्या सहुणांस पुष्कळ आळस 
आणखी मिळविला, आणि मुसलमानांचा पुष्कळ दिवस 
लुठूम चालल्यामुळे ले दोष उत्पन्न झाके आहेत ते वरील 
सहुणांतून वजा करून टाकिले, 'तर बाकी राहिलेले गुण 
सांमतचा राजपूतलोकांमर्ध्ये पाहूं गेळें असतां मिळत आ- 
हेत. पूर्वीचा राजपूतांहून जसे महाभारतांतील योद्धे न्रेष्ट 
होते, तसे सांमतचा राजपूतांहून त्यांचे वरील पूर्वज हे वि- 
शेष पराक्रमी होते. 

'__ या पूर्वीचा राजपूवलोकांजें दुसऱया लोकांशी संघद्ण 
.. 3 या राजपूतलोकांमध्यें जरी जबांमर्दीरथ पुष्फळ लक्षणें होता, 
तथाप हें होमरी काव्यांतील सरदारांसारसे होते, स्पेनसरा अथवा 
आरिओस्टा यांचा गंथांतील सरदारांममाणें नष्ह्ते. हणजे यांमध्यें 
मानप्रतिरऐेविषयी अति सुह््म बिचार आणि नठून आणिळेळे हायभाष हे 
बिरेष नसत, (हे सूळग्रंथांत असून, त्यांत अपरिचित ग्रंथांतील दृष्टांत 
झाल्यावरून टिपत पातळें आहे) भा? क? . 

४ राजपूतळोकांचा अर्वाचीन इतिहासांत त्यांचा राजपातीविषर्यी', 
भाणि युद्दांतील सत्यापिषयारची प्रसिद्ध उदाहरणे घडून आठी आहेत. या 
ठोकांमर्थ्ये शेयटील लढाई उदेपुरचा राजकन्येशी गिवाहाचा निमित्ताने 
जथपुर, ब जोदपुर एभील राजांमध्ये झाली होती. 



र्ट हिंदु स्थानाचा: इतिहास, मा9 २ 

नसे; यामळे ते भोळसर असत. तेणेंकरून जरी त्यांचा म- 
ध्ये वरील उत्तम गुण असत तरी, त्यांचे व्यवहारचातुये क- 
मी असे; आणि त्यांचाहून क्षद्र बडधींनी जे लोक लढाईस 

उद्युक्त होत, त्यांहून यांची सद्धाचीहि तयारी कमी पडे. 

राजपूतलठोक हे स्थाईक होते, फिरते नव्हते; परतु 

यांचे खिसे पडलेले असत. त्यामुळ जर बाहेरील शत्र थेऊन 

यांस देशत्याग. करावा लागला, तर ते तातारठोकांचा 

जमातीममाणं सवे कळांतीळ सर्वे ठोक मलांबाळांसुद्धां [न- 

घन जात, आणि जेथे दुसऱ्या देशांत राहात, तेथे पूवाचा 

मानाममाणें जमीनी वांटून घेत. त्यामुळ यांची जागा मात्र 

बदले; दुसरा कांही यांचा स्थितीत फेरफार होत नसं 

-.._.. शाहाबुद्दीन हिदुस्थानांत आला 'च्यापूवी सवोहून 

मोर्टी चार राज्ये होती; १ दिली, एथ तुवार वंशाचे राजे 

राज्य करित होते; २ अजमीर, एथे चव्हाण; ३ कनाज, 

एथे राठोर; आणि ४ गजराथेंत चाठुक्यांस घालवून बा- 
गले या नावाचे राजे राज्य करित होते 

पढे दिछी'चचा तवार राजा याणें आपल्या पोटीं पुत” 

संतान नाहीं लणून आपला नातू अजमीरचा पूथ॒ राजा 

यास मांडीवर घेतला. त्यामुळें तवार व चव्हाण या दोन- 

हिं. वंशांचा मुख्य एकच झाला. कनोज'चा राजा हाहि 

त्या तवार. राजाचा. दुसर्या मुठीकडून नातू लागत होता 

व्याणें आपला माऊस भाऊ आजोबाने अधिक पसंत के- 

ला असें पाहून हाडवेर मांडिले. या स्पर्धेमुळे जे हेष उ- 
_ त्पन्न होऊन आपसांत छढाया झाल्या, तेणेंकरून हिदुस्था- 

छ शाहाबुद्दीनाचा मसलती भल्या साधल्या 
शाहाबुद्दीनार्न दिळछी व अजमीरचा राजा याजवर 
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मथम स्वारी केली तींत कर्नाल व स्थानेश्वर 
यांमर्थ्य तिरोरी एथील मोठ्या मेदानावर दोनहि (१५१ 
फौजांचा युद्धमसंग झाला. या ठिकाणी हिदु- 
स्थानाचा राज्याविषयींचा लढायांचा बहुतकरून शे- 
वढ झाला आहे, आणि याची पाणिपत या नावाने इति- 
हासांत मसिद्धि आहे, वरील लढाईत मुसठमानलोक आप- 
ल्या नेहर्मीचा रीतीममाणे घोंडेस्वारांचा टोळ्या करून ए- 
कामागून एक हल्ले करीत; त्यांत घोंडेस्वार बाण मारून प- 
रत फिरत, अथवा साधल्यास पुढें तटून पडत. याममाणें 
आपल्या लरशकराचा मध्यभागावर हल्ला करण्याचा कामांत 
शत्रु गुंतला आहे असे पाहून, हिंदूंनी आपल्या चालीमरभा- 
णे दोहो. बाजूंनी येऊन यावर पडण्याचा यत्न केला. तो 
त्यांचा या वेळीं पूर्ण सिद्धीस गेला. इकडे शाहाबरुद्दीन हा 
आपल्या लशकराचा मध्यभागीं गुंतला आहे, तो आपल्या 
दोनहि बाजूंचा फोजेचा मोड झाला अशी यास बातमी 
छोगली, इतक्यांत शवूर्ना येऊन यास वेढिलें. त्या समयीं या- 
बराबर यासारिखे धीर धरून जे लश्करांतून पळून गेळे ना- 
हींत, तेवढे मात्र लोक होते. अशी वेळ येऊन गुजरली अ- 
संतां शांहाघुद्दीन याणे जीवाची आशा सोडून युद्ध केले, 
जेथे शत्रूंचे सेन्य अत्तिशय दाट उर्भे राहिलें होते, तेर्थे आप- 
छा घोडा टाकिला आणि पूर्थ॒ राजाचा भाऊ दिछीचा स॒- 
भेदार यावर चाळ करून त्यास आपल्या भाल्याने तोंडावर 
घायाळ केलें. इतक्यांत यास वार लागून रक्ताचा मंवाऱह 
सुटला. त्यामुळें अवसान नाहींसे होऊन हा घोड्यावरून 
पडणार तंव याचा लशकरांतील एक शिंपाई उडी मारून 
याचा मार्गे घोड्यावर बसला, आणि यास धरून य॒द्धांतून 
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बचाव करून नेऊन निर्भय ठिकाणी पोचविता झाला. 

_ सा झुद्धांत शाहाबद्दीनाचा अगर्दी मोड झाला, अा- णि हिंदूंनी मसल्मानांचा वीस कोशपर्यंत पारु- नादी छाग केला. शाहाबुद्दीन आपली राहिलीसा- 
ड शाठा. हिली फोज लाहोर एर्थे जमा करून सिधुनदय - 

हो एथे आपल्या भावास भेटून नंतर गजनीस जाऊन राच्ि- 

-ल्या वयस्क मधानास असें सांगितले, कीं “ मला कर्धीच्छि  स्वस्थपणी' :निठ्रा छागत नाही; मी निजलो अथवा जारात भु) काळजी ही मला पीडित असतात.” ___ शैव तुक, ताजक, व अफगाण या लोकांची - फोज अमा करूत याणे पुनः हिंदुस्थानावर स्वा - | परत हिदस्था री केली. या स्वारीत याचा लोकांतून पुष्कळर्श- "आठा वे मूकुट रत्नखचित होते, आणि किव्येकांचेंछ हेष्र-५ २ चिकखतींस सोन्यास्व्याचा मुलामा होतो. त्या- 0 - :.असबर लढावयाकरितां पूर्थु राजा मोठी सेनय 

| 
घर्र्र्र्----_ ७9 

आह प) ह वणन किरिस्तामधून घेतलं आह; त्यांत या लढाईत एव क आ क घोडेस्वार: होते. असें वर्णन आहे, 
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यास तोडून निरोप पाठविला. शाहात्रुद्दीनार्ने त्यास सामदा- 
मार्चे उत्तर पाठविलें कीं कर्से करावें तो हुकूम घेण्याकरिता 
मी आपल्या भावास लिहिले आहे. इकडे हिदुलोक आ- 
पली संख्या मोठी आहे या गर्वार्ने अंध होऊन मुसल्मानां- 
'चा फोजेनजीक तळ देऊन राहिले असतां, शाहाबुद्दीन हा 
सर्यौदयाचा सुमारास दोहो ठश्करांमर्ध्ये ओढा होता तो उ- 
तरुन अकस्मातू त्यांवर तुटून पडला; त्या वेळीं हा लश्कर 
घेऊन येत आहे, अशी त्यांस पूर्वी अगा देखील नव्हती; 
या हृछ्लयामुळें मरथम हिदुलोकांचा छावणींत गोंधळ झाळा. 
परंतु त्यांचा तळ फार मोठा होता, त्यामुळें कांहीं लोकांस 
सिद्ध व्हावयास संधि सांपडली. मगते पुढे होतांच बाकीचे 
सर्वे पिछाडीस झाले. याममाणे सर्व सुयंत्र झाल्यावर ते 
लोक चार फळ्या करुन आपल्या शत्रूंवर चढून गेळे. ते- 
व्हां आपला मूळचा बेत फसला असें पाहून, शाहाबुद्दीना- 
ने मार्गे परतण्याचा हुकूम केला; आणि लढाई करित कारि- 
त मार्गे हटत चालला; परंतु याणें आपली फळी मात्र फुटू 
दिली नाहीं. याममाणें कांही वेळ माघारा गेल्यानंतर या- 
णें पाहिलें तो. हिदुलोक आपणावर वाळून येत आहेत, व 
स्थांचा फळ्या फुटून, ते अस्ताव्यस्त झाळे आहेत. अर्स 
पाहून पोलादी चिकखती घातलेल्या निवडक बारा हजार 
स्वारांनिशीं याणे त्यांवर हल्ला केला. तेव्हां जशी एकादी 
अजस्त्र इमारत डळमळू लागली असतां एक धक्का लागल्या- 
ने कोसळत्ये, त्याममार्णे हिदुलोकांचा अफाट सेनेची त्या 
झपाठ्यानें वाताहत झाली. तिजमध्ये मग कशाचाच थां- 
गय नाहींसा झाला, . कं 

" ..या लढांरेत दिल्लीचा सुभेदार आणि दुसरे पुष्कळ 
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सरदार. पडले; आणि पृथु राजा पळत असतां शद्वूंचा हातीं 
लागून ठार मारला गेला. | 

___ शाहाबुद्दीन हा सुल्तान महमूदापेक्षां विशोष शूर अ- 
से. वरील ठढाईनेतर याणे अजमीर शहर घे- 

घेतठे. तले; तेव्हां याचा आड येणाऱ्या अशा त्या शहरचा 
हजारो लोकांचा याणें शिरच्छेद केला, आणि 

बाकौोचांस गुलाम केलें. याममाणें घोर कम केल्यानंतर या- 
णे जरब खंडणी घेण्याचा डराव करून पथ राजाचा एका 
दायादास राज्यावर बसविठें. तो पर्थ राजांचा अनोरस पत्र 
होता, असे कोणी हणतात | 

इतक करून शाहाब्रुद्दीन गजनीस माघारा गेठा, आ- 
णि आपल्या मार्गे आपला जुना गुलाम कुतबुद्दीन ऐबा- 

व्ह यास ठेविता झाला. छतबदीन. याणे मोठा 
प्राक्तम करून दिली घेवठी, आणि खैगा व 

यमुना यांचा मधीक कोयल शहर मिळविठें. त्या वेळी 
कुतबुद्दीन हा नुकताच मख्यातीस येत होता; तो पुढे हिदु- 
स्थानांचे राज्यपद पावला. - 

दुसऱ्या वर्षां शाहाबुद्दींन परत हिदुस्थानांत आला, 
टे आणि इतावा याचा उत्तरेस थमनानदीचा कां- 
र्तर (री कनोज एथीऊ राठोर वंशाचा राजा जय 
_____ चंड-याचा फरानय -करून, कनोज व-काशी 
ही शहर घेता झाठा. साजमाणे या लठाइंमर्ध्ये एक: मोटे 
कनोज घे- हिंदु राज्य ल्यास जाऊन. मुसलमानांचे राज्यं 

._. नद -. बहारपयंत पोहोचले, आणि पुढ त्यास. बगा- 

ल्यावर: चाळ करण्यास सवड सांपडडी. वंरीठ लढाईपा- 
मोच. झाला; तथापि ती ठढाईं कशी झाली, 

दिल्ली घेतली 
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पुढे शहरें कशी घेतलीं, तेथील मूमि कशा फोडल्या, आणि 
द्रव्य कसें गोळा केले, या वर्णन करावे, तर त्यांत विशेष 
नवल नार्ही; कारण अशी पूर्वी ठढायांची वणन झालीच 
आहेत, त्या चालीममाणेंच हे आहे. शिवाय या लढाईत 
एक पांढरा हत्ती मुसलमानांनी मिळविला, हे एक विशीष 
आहे; आणि दुसरें त्या रणभूमीवर राजास भेत त्यांचे दांत 
कत्रिमी बसविलेले होते त्यांवरू्त ओळखिळे असें व्याख्यान 
केर्ले आहे. या दुसऱ्या गोष्टीवरूत त्या वेळचा लोकांचा 
रीतींविषयी आपणास कांहीसें ज्ञान होते. याममार्णे मुस- 
छमानठछोकांस जय मिळाल्यावर राठोर कुळांतील बहुत- 
करून राजपूतलोक कनोज एथून निघून मारवाडमांतांत 
येऊन राहिले, आणि तेर्थे एक नर्वे राज्य स्थापिते झाले; 
त्याची व ब्रिटिश् सरकाराची हक्टीं दोस्ती आहे. 

शाहाबुद्दीन परत गजनीस गेल्यावर याणे बसविले- 
ल्या अजमीरचा राजावर एक तोतया उत्पन्न झाला; तेव्हां 
कुतबुद्दीनास त्याचें सहाय करणें माप्त झालें. त्या राजा- 
चा बचाव केल्यानंतर कुतबुद्दीन गुजरार्थेत गेला, 
आणि तो संपत्तिमान् मांत छटून फस्त करिता शाला. दुसऱ्या वर्षी शाहाबुद्दीन पुनः हि एस १९ 
दुस्थानात आला, आणि आ”प्र्याचा प्चि- 
मेस ब्याना शहर घेऊन बरुंदेलखंडांतीठ ग्बाठेरचा 
मोठ्या मजबूद किल्ल्यास वेढा देता झाला. पुढे खुरासा- 
नांतून आपल्या पूर्वीचा राज्यावर हल्ला आल्याची बातमी, 
किवा येण्याची आवाई आल्यावरून यास परत ावें लाग- 
ठे, अर्से संभवते. कारण आपण गेल्यानंतर मार्गे ग्वाळेरचा 

१५ 
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बेब्यारचे काम आपल्या सरदारांस सांगून आपण कां- 
हीं सांगाबयासारिखें रुत्य नकरिततां हा गजनीस परत 
ग्ठा 

ग्वाठेरचा किलयानें पुष्कळ दिवस टिकाव धरिला, 
परंतु शेवटी तो मसल्मानलोकांचा हातांत आला.. नंतर 
छुतवुद्दीन यास अजमीरचा राजास मदत करण्याकरितां 
पुनः जावे लागलें. कारण पूर्वी त्या मसल्मानलोकांनीं 
बसविठेल्या राजावर त्याचा भतिस्पथ्यांनीं दुसर्याने चाल 
केली होती, ती कुतबुद्दीनाने हटविली. होती; परंतु सांमत 

शुजराथ व नागोर एथील राजे यांणी अजमीरावर मेडी 
स्वारी केली, आणि अजमीराजवळचे मेड सणून जाती- 
चे. पुष्कळ पहाडी ठोक हे त्यांस सहाय होते. त्या राजां- 

ची व कृतबुद्दनाची छढाई झाली. तींत क्तबुद्दीनांचा मोड 

झाला; त्यास पुष्कळ बार छागळे, आणि तो मोख्या पंचाईती- 
नें अजमीर शहरांत जाऊन कोडलेला साहिला. पुढे स्र्व- 

करच गजनीहून क्रमक आली, तेव्हां शत्रूंचा वेढा डडळा. 
इतक्यांत त्याची मरुतिहि सुमारवट बरी झाठी, आणि श- 
वूंच्वा सूड घेण्याजोगे सेन्यहि, त्यागवळ जमले. नंतंर तो 
मथ पाळी, नांसेळ, शिरोही, या रस्त्याने गजरार्थेत गे- 

ही पिमण् ण्यांत शुजसर्थेत्तील दोन सोंठे 

असें व्याणें पाहिटें.-. एवढे सो शकर 
ढून पुढे जावे हे बराबर नाहीं, म्ही मश" सें 
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लोक ठेवून, व सर्व मांत छट्न द्िठीस परत जाता झाला. 

दुसऱ्या वषी त्याणे बुंदेळखंडांतील कशिजर व कापी हे 
किल्ले घेतठे, आणि सांगत जास रोहिठखेड ह्मणतात व्यां- 

तील बदायून या शहरावर स्वारी केली. 

त्याच वेळी कुतबुद्दीन यास महम्मद बखूत्पार स्वि- 
ठूजी हा दुसरा सरदार भेटावयास आठा होता, याया, 
त्पाणे पूर्वीच अथोध्या मांतांचा कांहीं भाग व महार ब बं- 
उत्तरबहार असे घेतले होते. नंतर कुततवुद्दीनास ह ४१ 
भेटून परत आपल्या सुभ्यावर गेल्यावर त्याणें 
बाकी राहिठेला बहार मांत व बंगाळा है घेतले, आणि 

बंगालची राजधानी गोड ऊफ रव्हनौती ही घेतली. 
. याममाणे हिवुस्थानांत हकीकती होत असतां, शा- 

हाबुद्दीन याचा खारिजमचा राजावराबर लढाया चालल्या 
होत्या. त्या राजानें इराणदेशांतीलठ सछजूकी लोकांचें रा- 
न्य मोडून एशियाखंडांतील मध्यदेशामध्ये वर'वढपणा कर- 
ण्याकरितां पूर्वीचा सठझूकी लठोकांममाणे कलह मांडिका 
होता, त्यामुळे घोरी लोकांस हुरासानामध्ये स्वाऱ्या करा- 
व्या छागत असत, श्यासुद्दीन हा मरावयाचा पूर्वी पुनः का- 
रभारपाहूं लागला होता, असें दिसते, आणि तो वरील स्वु- 
रासानांतील लढायांत स्वतः जात असे; परंतु शेवटचा स्वा- 
रीस मात्र गेला नव्हता. त्या खारीमध्ये शाहाबुद्दीन हा 
सख्ुरासानमांतांत तूस व सिराकस या दोन शहरांचा मध्य 

असतां, याचा भाऊ ग्यासुद्रीन मेल्याचे वरतेमा- 
न यास समजर्ले; तेव्हां [ससिहासनावर बसण्याक-१,त. ५. 
रितां हा गजनीस परत आला. 



; न ऊ वि क न ऊफ महम्मद घोरी 
.. आपल्या राज्याची आंतील व्यवस्था नीट झाल्यावर 

रिजमचा ारिजम एथील राजाचें निईलन करण्याकरितां 
*_ राजावरस्वा- त्यावर शाहाबुद्दीनानें स्वारी 
रा केठा, ती ढाई करूनत्या राजाचा प 

4 

क कन 

न्सभवे हा इला, 
र्,्स ०६००, ऐषी, तारबळ केली; तेव्हां त्यास 

या नावाचा तालतारलोकांस आपल्या 
डक 

पाणि हा बल्क व हिरात यांचा मधोमध 
दखार्या गांवी मोळ्या मुस्कीलीनें आला. अंद 
शाहाब्रद्दीनानें 
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एक सरदार जा लढांदेत शाहाबुद्दीनाना पराजय झाला, 
बेथील रणभूमीवरून'च परभारा मुठ्तानास आला, आणि 

शाहाबुद्दीनाकडून आणलेली अशी खोटी सनद दाखवून, 
त्याचा नावार्ने आपण कारभार करु. लागला, ग्करनामक 
जंगली लाक हे पंजाबाचा उत्तरेकडून आपल्या पहाडांतून 

येऊन लाहोर घेते झाले, आणि त्या सर्व भांताचा विध्वंस 
करुत टाकिते झाले. छुतवृद्दीन हा याचा हिंदुस्थानांतील 
सुभेदार होता. त्यारणे आपलें दमान सोडिलें नाहीं. त्या- 
'त्रममार्णे हिरात व दुसर्या पश्च्मिकडील मांतांमध्ये शाहा- 
खुद्दीन याते तिघे पुतण्ये सुभेदार होते, यामुळें तिकडेहि कां- 
हीं गलबल झाली नाहीं. शाहाबुद्दीनानें आपल्या पक्षा- 
खे कांही लोक जमवून मथम मुलतान घेतले. नंतर गज- 
सी एथीळ सुभेदार एल्दोज हा त्यास शरण आला. व्याचे 
अपराध शाहादरद्दीनार्ने क्षमा केळे. नंतर क़तबुद्दीनास मद- 
तीस घेऊन पंजाबभांतावर स्वारी करून ता मळुक परत घे- 
तला, आणि गकरलोकांकडून मुसलमानी धर्मांचा स्वी- 
कार करविला. त्या पहाडी लोकांस दुसर्या धर्माविषयीं- 
र्जे मूळीच ज्ञान होतें असे नाहीं. त्यामुळें त्यांस मसल- 
मान' करण्यास विशेष मयास पडला नाहीं. याच सुमारास 

गजनीचा पूवकडील पहाडांत जे पाखंडी लोक राहत होते, 
त्यांसहि याणे मुसलमानी धमोत आणिले, क्षसे फिरिस्ता 
वर्णन करिती. 

मग शाहाबुद्दीन याणें खारिजममांतावर दुसरी स्वारी 

«. जाजी ब तूरी हे लोफ ही जा भषघड डोंगरी मलुकांत राहतात, 
तेभील लोक इतक्या अबीचीन काळापर्यंत मुसलमान झाल्यारिवाय राहिते 
भझसतील अर्से संभते, 



लप... ह ता रयळव- प्यास 

“चणा ल्मा लमान की 

ल्म इहदुस्थानाचा इतिहास भा०्२ 

करण्याकरितां आपल्या पश्चिमेकडील मांतांत मोठी फोज 
त्यांचा बंदोब- जमा करविठी, आणि. हिंदुस्थानांतील बं- 
अस्त झाला. शेबस्त करून स्वस्थता झाल्यावर हा तिकडे 
परत जावयास निघाठा. वाटेने सिधूनदावर एके दिवशी 
वळ देऊन राहिठा असतां, नदावरील शीतळ वाऱ्याची 
झुळूक आपणास लागावी ह्मणून याणे आपला तंबू अगदीं 

चा किनाऱ्यावर ठोकाविळा, इकडे कांहीं गकरलोकां- 
चे मागचा लढाईत सगे मेले होते, व्यांचा सूड उगविण्याची 
संधि ते पाहतच होते; न्यांणीं याममार्णे हा बेसावध स्थि- 
तींत आहे हें टेहळून ठेवेल होतं. न 

मग मध्यरात्रीस छावणीत सवे सामसूम झालें असें पा- 
हून, जेर्थ सुठ्तानाचा डेरा द्ठिला होता, तेथे ते नद पोहून 
गेले; तेर्थे कोणींच त्यांस आडवा येण्यास नव्हता, त्यामुळं 
ब्यांगी एकदम आंत. जाऊन पुष्कळ घाय करूंतं शाहाबुंद्दीन 
इ« स सोचा माण घेवला. हे ववमान इ स० १२०६ २०६० तारीख १४ मार्च सणजे हि» स« ६०२ माहे 
** ६२. साबानचंद्रेररा या रोजी झालें. 

याचा भेताबराबर याचा वजीर व याचा द्रबारांतील 
मुश्ल्य मुख्य उमराब होते, आणि त॑ मोड्या दुःखका- 

न गजनीस घेऊन गेले. . तेथे एड्दोज हा 
सामोरा आला, आणि आपली चिलखत सोडून, डोकीत धूळ 
घाडून, आपला ताता मरण पावला ह्मणून, . पुष्कळ -शोक 

चय. 

करिता झाला. 

शाहाडुद्दीनाने पुष्कळ संपत्ति मिळवून रेविली होती. 
ते याचा पृतण्या महमूद गादीवर बसला. 

शाहाबुद्दीनाने सठ्तान महमूदापेक्षां हिदुस्थानांत 
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पुष्कळ देश मिळविठे, आणि तसाच काळ अनुकूल असता 
तर इराणांतहि असाच याणे चढ केला असता. शाहाबद्दी- 
न हा मोठा धीरांचा शिपाई होता; परंतु महमूदासारिखे 
शहाणपण, अथवा पॅचरस बुद्धि, ही यामध्ये नव्हती. मह- 
मूद हा मोठा बहादुर भस्रून, शोधकहि तसाच होता; त्या- 
मुळें जर्स त्याचें ठढाईकडे लक्ष असे, तर्से विथेकडेसहि अ- 
से. याच कारणामुळे एशियाखंडंतील जे मख्यात राजे- 
लोक होऊन गेले, त्यांतीलच महमूद हा एक होता, अशी 
त्याचा नावाची अदथापि कीर्ती गाजत आहे; आणि शाहा- 
बुद्दीन याचें तर नावहि बहुधा साचा ताब्यांत जो मठक 

' होता, त्याबाहेर माहित नाहीं 
शाहाक्ुद्दीनाचा मरणकाळीं, माळवा व जवळचे कांही 

त खेरीज करून, सर्व उत्तरहिदुस्थान याचा 
ताब्यांत होते, त्यांतून कांहीं पदेशा अगदी याचा या या 
हरकुमांत होता व कांही सरासरी होता. सि- नांवीठ रा 
धव बंगाल हे मांत बहुतेक पुरे अम्मलाखार्ली रमाचा बि- 
आले होते, आणि त्यांचे वाकी राहिळेळे भाग- | 
हिं याचे सरदार जलद घेत होते. गुजराथची राजधानीमात्र 
याचा हाती होती; याशिवाय त्या मांतांत याची कांही सत्ता 
नव्हती. उत्तरहिदुस्थानांतील बहुतेक मांतांत याथ स्व- 
तांचे अम्मलदार होते. बाकीचा मांतांतून जे राजेरणवांडे 
राहिले होते, ते याचा तंत्राने 'नालठत असत, अंथवा यॉस खं- 
डण्या तरी देत असत, जंगली मांत ब कांही पहाडी देश 
यांकडे याचें विशेष तक्ष न पोचल्यामुरळे ते स्वतंत्र राहिले 
होते, 
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१ महमूद घारी. 
_ महमूद घोरी राज्यपदावर आल्यानंतर याचा काका- 

चा सव मुठ्कांत याचा नावाने द्वाही फिरविली हि*्स*६२. आणि व्यांतील सर्व अम्मलदारांनींहि यार्चे वर्च- 
- ... स्व कबूल केले, तथापि हा तक्तावर बसतांचन 

घोरी राज्या. ज्या भाग त्या ण 
चा मोड क्षा. घे एकदम विभाग पडून, त्यांतून निरनि 
ला. राळी राज्ये झालीं; त्यांचे सुखे आधिपव्यहि 

याजकडे राहिलं नाहीं 
शाहाबुद्दांन यास मुलगा नव्हता, त्यामुळे तो तर्का ग- 

लामांचे प्लगे जवळ बाळागेत असे व्यांतून त्याचा हा- 
ताखालीं तयार झालेले पुष्कळ मोठ्या नावास आळे. पढें 
ती मरण पावरा, तेव्हां त्यांतून तीन गुलामांकडे मोख्या सुड 
भ्यांची कामे होती; ऊतबुद्दीनाकडे हिडुस्थानचा सुभा, ए- 
स्दाज याकड गजनांचा, आणि नासर्द्दीन याजकडे मर- 
तान व सिध हा सुभा होता शाहाबुद्दीन मरण पावल्यावर 
हे त्याचे तिघेहि चाकर स्वतंघच होऊन गेले त्याचममाणं 
'बामियाज्ञ एथील राज्य त्याचाच वंशांतील दुसऱ्या घराण्या- 
कडे चालत होते, त्यामळे वास्तविक पाहूं गेठें असतां 
घोर, हिरात, सिस्तान व खुरासानचा पूर्वभाग हे मात्र मां- . त महगूदाचा ताब्यांत होते. महमूद याची राजधानी फि 
रून कोहो एर्थे होती. | 
अ: महमूद याणें गादीवर आल्यानंतर कतबद्दीनार्ने आ- 

अनुरोधाने वागावें या हेतूर्ने त्यास राजा असा किता- 
वरले पाठवून दिली. हा एठ्दोज याचाहि वाटेस 
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गेला अर्से दिसत नार्ही. परंतु बामियान एथील राजाचा 
दोघां मुलांनी, तो मुळुक आपला सबब, तलवार मारून गज- 
नी एथून कांहीं वेळपर्येत एठ्दोज यास हाकून दिलें होते. 
पुढे पांचसहा वषीत महमूद मरण पावला.” त्यानंतर याचा 
सिधूनदाचा पश्चमिकडील सर्व राज्यांत यादवी झाली. ती 
मोडून तो देश स्वस्थ होत आहे, इतक्यांत रवारिजमचा रा- 
लांनी तो सगळाच तोंडांत टाकिला. 

त्याच राजांनी इ*स« १२१५ त गजनी घेतली; त्या- 
पूर्वी त्यांणी फिरून कोहो घेतला होता; व त्या वेळींच 
महमूद घोरी हा मारला गेला, अर्से किताएक ठिकाणीं व- 
णेन आहे. याममाणे घोरी वंशाची समाप्ति झाली. 

> 

(७) महमूद घोटी हा ( डिंगीनीस ) इ० स० १२०८ हि" स« ५०५; (दान) दृ स? १२१० » हि स० ६०७; ( डिह्रयेलो) इ०स. १२१२ हिर स० ६०९ यांत मेळा असें धर्णन फरितात. 



-____ भाग तिसरा. 
| -- कस 

मोगरी वंशापर्यंत दिल्लीचा राजांची वर्वमा्ने: 
._.ई*स०१२०६ पासून १५२६ पर्यंत. 

___ 'अकरण पहिले. 

गुलाम राजांचे वर्णन. 
कुतबुद्दीन ऐबाक. 

शाहाबुद्दीन मरण पावल्यावर हिंदुस्थानांतील 
हिडुल्यानात सुसटुमानी राज्य स्वतंत्र झाठे, आणि शाहाबु- 
डमान! रा. इवनारचे राज्य मोडून नर्वी राज्ये होण्याची 
वना. घालमेल संपल्यानंतर सिंधुनदापठीकडीऊ रा- 

ज्या्शी याचा कांहीं संबंध राहिला नाही. 
एशियाखंडामर्ध्ये मूळ तुर्की जातीचे गुलाम असून 

नुर्की धळा- यांतून पुष्कळ राज्यपदास चढठे, आणि हिंडु- 
माय माम्य. स्थानामध्यांह उ"कळ राजांचे वंश एकामागून 

एक याच मकारचा गुलामांपासून उत्पन्न झाले आहेत. हे ठोक कसे नशीबास चढले याचा दाखला छु- वबुद्दीन याचा चारित्रावरूत मिळतो. कुतबुद्दीन हा वर सा- गितठेल्या हिंदुस्थानांतीठ नव्या मुसलमानी राज्याचा 
झाला. 

हा ऊह्यान असतां निशापुर एथ यास कोणी आणिलें. 
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तेर्थे यास कोणी एका. श्रीमान् गृहस्थाने खरेदी केळे. त्या 
गुहस्थार्ने यास फारसी व आरबी शिकविर्ळे. तो मेल्या- 
नंतर कुतबुद्दीन यास एका सावकारास विकले. त्र्या सा- 
वकारानें यास सुठ्तान शाहावुद्दीन यास नजर केलें, कुत- 
बुद्दीन याणें आपला नवा धनी शाहाब्रुद्दीन याची कपा ल 
वकर'च संपादन केली. पुढे खारिजमी लोकांबराबर मां- 
ताचा सरहद्दीवर शाहाबुद्दीनाची लढाई चालली होती, ती- 
त कुतबुद्दीन हा घोडेस्ारांचा एका रोळीचा मुख्य होता. 
ही लढाई चालत असतां एका समयीं याणे मोगी तलवार 
केली; परंतु त्या वेळीं यास शत्रूंनी पकडले, शाहातुद्दीन या- 
णे पुनः यास सोडवून आणिलें; त्या वेळापासून स्यांची याल- 
बर अधिकच मर्जी बहाल झाली. पुढे छुतबुद्दीन याची 
वर्तणूक शांगली पाहून यावर त्याचा फार भरवसा बसला; 
आणि शेवर्टी अजमीरचा राजाचा पराजय केल्यानंतर स- 
वे नवीन घेतलेल्या मांतारचें काम तो याजकडे सांगता झाला, 

पुढें या मांताचा कारभार पाहत, असतां. शाहाबुद्दीन 
यावर एक मसंग गुरला; त्यांतून तो याचा हुशारीमुळे व 
मदतीमुळे छवकर विजयी होऊन पार प्रडल्य. त्याविषयी 
परवींचा मकरणांत वर्णन केलेठें आहे. कालेंकरुत हिंदुस्था- 
नांतील कारभार याचा मुखत्मारीवर सोपठा गेला. जे लो- 
क राजाचा ळपेनें वाढलेळे असतात, त्यांस राज्यांतील दु- 
सरे मोठमोठ्या योग्यतेचे लोक बहुधा विशेष मान. देत ना- 
हीत. परंतु लुकी लोक हे स्वभावानेंच पराक्रमी, यामुळें हे 
जेथे जेथे वाढत गेले, तेथें तेर्थे यांचें वशन पडत गेले छुतबु- 
दशीनाची बढती झाल्यापासून कोणाचा मनांत वैरभाव उत्प- 
म्न॒ झाला नाही, आणि हा मोकळ्या मनाचा व उदार 
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स्वभावाचा असे, त्यामुळे बहुधा सर्व ठोक यावर मीति 
करित असत, असें दिसतें. 

कुतबुद्दीन याणें मोग्मोख्या लोकांजवळ, आणि आ- 
पल्या सारख्या वाढलेल्या लोकांजवळ शरीरसंबंधाहि केले. 
गजनी एथील सुभेदार एठदोज याचा मतीशी आपण लग्न 
केठे; तशीच आपली बहीण नासरुद्दीन कुबाचा यास दिली 
पुढे कुतबुद्दीन याणे आपली मुळगी अठूतमश् यास दिली. 
तोहि गुलाम असून नुकताच नावारुपास येऊं लागला होता; 
वतो पुढे याचा मागून कांहीं दिवसांनीं सिंहासनावर बसला 

नासरुद्दांन हा पहिल्यापासून कतबद्दीनार्चे वर्चस्व 
कबूल करेत असे, आणि महमूद घोरी याचा कारकीर्दीत 
कुवबुद्दीनाचा तर्फेने सिंथचा कारभार करित असे. परंत 
एठूदोज याठा सोईरगतीपेक्षा राज्याचा ठोभ वे शेष होता 
तो हिदुस्थानांतीठ राज्य हँ अर्याप गजनीचाच पोटचे 
आहे असा डोल घांडून, आपलां हक्क अम्मलांत आणण्याक- 

रितां फोज घेऊन निघाला, भाणि लाहोर शहर 
हि*स. ६.३ एकदम घेता झाला. तेथून त्यास कतबद्दीनाने 

रछवकर'च हाकून ठावि; त्याचा पाठलाग कारे- 
व भाऊन गजनी घेतठी; आणि कांहीं वेळ तेथें मक्काम के 
छा. पुढे यास एळूदोज यार्णे काढून लाविलें. नंतर हा 

आपल्या राज्यांत येऊन मरेपर्यंत आपल्या*च 
ळी राष्यकारभारांत याणे आपला काळ घालविला 
इ*्स०१२५० हा स्वतः असा चार वर्षे गादीवर होता परंतु पू- 
नस“ वीं शाहाबुद्दीनाचा तर्फेने वीस वषे कारभार पा- 

असे. :_.हा नातिमान् आणि सदुुणी राजा होता अ- माग र 

मागे अक्षय्य कोत राहिठी आहे 
र 
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२ आराम बादशाहा, 
कुुतबुद्दीनाचा मुलगा आराम हा स्याचा मागून सि- 

हासनारुढ झाला. याचा अंगीं राज्मकारभार करण्या- 
ची शक्ति नव्ह्ती. पुर्ढ याचा मेहुणा अठछतमशू याणे ए- 
क वर्षांचा आंत यास पवच्युत केठें आणि आपण गादी- 
बर् बसला, 

२ शमसुद्दीन अल्तमशू. 
अलूतमश् हा थोर कुळांतीठ होता. यास या- 

चा भावांनी द्वेषबुद्धीनें विकून टाकिले. पुढें , ८. 
यास विकावयास आणिलें, तेव्हां सावकार पु- २५ ,, ६० 
ष्कळ किम्मत मागू ठागळा. तितकी द्यावयाचे त" ०० 
सुळ्तान शाहावुद्दीन याचा मनांत येईना, तेव्हां पन्नास 
हजार रोप्यमुद्रा देऊन तुम्ही यास विकत घ्यावे, अशी कु- 
तबुद्दीनास मेहेरबानीखातर स्याणें परवानगी दिली. याममार्णे 
अछूतमश् याविषयीं कथा सांगतात. परंतु ती बहुधा तो मो 
ख्या अधिकारावर आल्यानंतर रःतकेली आहे, असा सॅमब 
होतो. अडतमश् हा पूर्वी पुष्कळ ठिकाणी कामावर हो 
ता. दैवटीं बहार एर्थे सभ्यावर असतां, तुम्ही राज्यावर 
यावे अर्स एका पक्षाचा लोकांनीं सास बळावणें पाठविले. 
त्यावरून याणें बंड केले; परंतु पुष्कळ तुर्की सरदार याचा 
विरुद्ध होते, त्यामुळें यास राज्य हातीं येण्यास लढाई क- 
राबी लागली 

एठ्दोज हा गजनी एथें राण्य करित असे. तो 
। १६ न 



१८१ हिंदुस्थानाचा इतिहास. भा० १ 

आपणाकडे मुख्यत्वाचें ओढून चंद्रबळ आणित असे. त्यास 
न विचारि्ले असतां त्याणें अठ्तमशास राजपदार्ची वरत 
पाठविली. पुढे खारिजमचा राजानें एठ्दोज यास गजर्नी- 
तून हाकून दिलें, तेव्हां तो हिंदुस्थानांतील राज्य घेण्याक- 

रितां आठा, आणि स्थानेश्वरपर्यंत येऊन अ- 
हे, स०९१२.रतमशू याचा दरबारांतील कांही लोक फितूर क- 

रिता झाला. पुढे अठ्तमशू याणे त्याचा परा- 
जय करूल त्यास केद केले, आणि जन्मपर्येत बंदीखान्यांत 
रेविले. 

पुढे आपल्या बायकोचा आतेचा नवरा नासर॒द्दीन 
कुबाचा हा आपणास सिथधदेशांत स्वतंत्र हझणवूं लागला; 

ह्मणून याणे त्यावर स्वारी केली. त्या स्वारीत 
रिश्ते याणे पुष्कळ हुशारी ठेविली,व स्वतःहि तलवार- 

बहादुरी केली; परंतु आपला अधिकार स्थाप- 
ण्याचा हेतूनें हा गेला होता,तो याचा हेतु सिद्धीस गेला नाहीं. 

या वेळीं खारिजमी लोक हिदुस्थानांतील राज्य घे- 
ण्याकरितां येऊं लागतील असा सुमार दिसू लागला. त्यांचें 
कांही लश्कर सिधुनदाजवळ आलें होते, त्याबराबर नास- 
रुद्दीन हा युद्ध करित होता. परंतु इतक्यांत एक गोष्ट घ- 
डून आली, तेणेकरून ही सर्व भीति एकीकडेसच राहिली. 

तो मकार असा:--जेंगीझ खान हा पूर्वी मोगललो- 
मोगललोकां- कांचा एक लहानसा सरदार होता. पुढे त्याणें 
चा सरदार तातारदेशांतील तीनहि लोकांस जिंकून त्यांची 
नेंगसान, एकत्र केठेठी फौज आपल्या फोर्जेत मिळविली, 
आणि, त्या मचंड सेनेसहित मुसलमानी राज्यांवर कोसळला. 
या लश्कराएवढे मोठें ठश्कर त्याचा पूर्वीहि कोणाजवळ 
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नव्ह्त, आणि नंतरहि अद्यापपर्यंत कोणाजवळ कार्ठे नाही. 
जल्मल्यापासून जे मनुष्यमात्रांस उत्पात माप्त झाले, 

स्यांची सीमा मोगठलोकांचा या स्वारीरने झाली. हे को- 
णाला धर्मोपदेश करित नसत, कारण यांसच धर्म नव्हता; 
कोठे सुधारणे आरोपण करावें, तर यांजवळव मुळीं बीज 
नव्ह्ते; मुसलमानलोक हे त्यांचा धर्म स्वीकारिला असतां 
सोडीत; अथवा खंडणी दिली, तर सोडीत; तसा या छोकां- 
जवळून सुटून जाण्यास कार्ही उपाय नव्हता; जेथ जावं ते- 
थीछ लोकांची कतल करून सरवेस्वापहार करावा, यांतच 
यांस आनंद वाटत असे, आणि हे जेथें जेथें जात, त्या त्या 
मठुकाचा सत्यानास करुत टाकीत, एवढी मात्र यांचा भे- 
टीची निशाणी मार्गे राही. मथम खारिजमचा सुठ्ताना- 
नें जेंगीझ खान याथे वकील मारून टाकिले, तेव्हां हे मो- 
गली वादळ त्यावर कोसळळें. मग त्या सुठ्तानाचा फो- 
जा पराजित झाल्या; त्याची शहरे धळीस मिळालीं; सर्वे 
देश उद्दस्त झाला; आणि त्याचा बहुतेक लोकांची कतल 
झाली, अथवा त्यांस गुलाम करूत नेलें. शेवर्टी तो सुट- 
तान क््यास्पीयन् समुद्रामध्ये एका बेठांत दहून राहिला ठो- 
ता, तेर्थे दुःखाने मरण पावला. 

त्याचा मुलगा जललाठुद्दीन हा त्याचा मार्गे कारभार 
पाहूं लागला; त्यास मोगललोकांनी त्याचा राज्याचा पूरवे- 
सीमेवरील मांतांत पळविले. त्या राजपुत्राने शेवटपर्यंत आ- 
पल्या मठुकाचा बचाव व्हावा ह्मणून तलवार मारिली. त्या- 
णे मोगललोकांबराबर कंदाहाराजवळ लढाई मारून जय 
मिळविठा; आणि दुसरा त्याहून पूर्वेकडील ठिकाणी मि- 
ळविता, परंतु त्या योगाने त्याचा नाश व्हावयाचा 
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त्याची घडी चकली नाही. शेवटीं त्याची मोगललोकांबराबर 

सिधनदाचा कारी ठढाई झाठी. त्या समयी त्याणे परा- 

क्रमाचा कळस केला; परंतु त्यांचे सवे ठश्कर त्याचा डो- 

ळ्यांरेखत नाश पावलें, आणि शेवटी वरून बाणांचा पाऊ- 

स पडत असतां बराबरचा सात लोकांसुद्धां तो 

इ०स०१२२१ नदी पोहून गेला. हें त्याचें शौय पाहून त्याचे 
हून्स०६१८ 

शत्र त्याजकडे टक ठक पाहत राहिले 

नंतर त्या रात्रीस व दुसर्या दिवशी त्याचा फा्जेपका 

१२०लोक येऊन पुनः त्यास मिळाळे, आणि थोडक्या'च 

दिवसांत त्याणें चार हजार घोडा जमविठा. पु- 

सार मण ढे आपल्या मागून मोगठठोक सिदुनद उतरून 
ढळाग करि- येंतात असें पाहून, तो राजा दिषल्ीकडे पळा- 

'मोगळटो- आ. ऑणि अठउ्तमश॑ बाणे आपले सहाय करा- 

» अंथवाः'राहण्यासं आश तरी चोवा, अशी 

त्यांस विनंती सांगून पाठविता झाठा. अऊ्तमश॒ 

याणें त्यास आदरपूर्वक उत्तर पाठविलें; परेतु मोंगललोकांची 

धाड आपल्यावर पडेल या भीतीने त्यास पाठ दिली नाहीं, 

हे शहाणपण केलें. तेव्हां आपल्या एकल्यावर बेतली अ 

स पाहून, जछालुद्दीन याणे गकरलठोकांबरोबर दोस्ती के- 

ली; ठर करून क्रांही फोंज जमा केठी; आणि नाससरुद्दीन 

कबाचा याजवर हला कॅसल त्यास मल्तान एथ पळविले 
नंतर त्याणे कोणाचे ऐकिलं नाही; सिंधुनदाचा कांडचाः दे- 

श॒ छट्न साफ केली; आणि सिधदेशावर स्वारी करून तो 

क्ोऱाजा प- देश जिंकला. पुढे तो सिधमर्थ्ये राहिलाहि अ- 
र. संता; परंतु इराणांत पुनः आपणास राज्य माप 

“होईल अशी आशा सागून ते किरमानभांतांत 
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गेला, कार्ठेकरून इराणदेशांतील मोगललोकां-३.स, १२१३ 
चा फोजा नाहींशा झाल्या असे पाहून, त्यार्णे ६१"स ०९२० 
आपली सत्ता त्या मांतांत पुनः चाळू केली; भाणि पनः मो- 
गललोकांनी त्यावर हल्ला केला, तो मोल्या पराक्रमाने फिर- 
विला. शेवटीं सिधुनद उतरून गेल्यापासून दहा वषीनीं 
जल्लाठुद्दीन हा मेसोपोडेमिथामांतांत मरण पावला. 

जलाळुद्दीन हा सिधदेशामध्यें राहुत असतां, त्याचा 
पाठलाग करित एक मोगळलोकांची फोज आळी होती. 
तिणें सुळू्तानास वेढा दिला. तेथे नासरुद्दीन याणें तीस हा- 
त दोखविल्यावरून, ते लोक पुढे सिधदेशांत चालते झाले. 
ते तेथे जात तों, जल्लाछुद्दीन पूर्वीच निघून गेला होता. या 
स्वारीमर्ध्ये ते 'बाठीममाणे कूर कर्म करित असत. एंकेवे 
ळी सिधदेशांतून जाण्याचा पूर्वी छावणीमध्ये शिधासामप्री- 
“बा तोटा पडला, तेव्हां त्यांणी १०,००० हिदू केदी ठार मा- 
रुतत टाकिले; त्से न करितां जर ते त्यांस सोडून देते, तरीहि 
त्यांचे चालले असतें. 

हे सवे शत्रु येऊन गेल्यावर नासरद्दीन थावर पुनः 
अलूतमशू याणे स्वारी केली. या स्वारीत अळ्तमश् योचा 
प्राजय झाला, आणि नासरुदरीन यास बकरचा किल्यां- 

पळून जावें लागले. तेथन तो जाहाजांत बसून खालीं 
सिघंदेशांत जात भसतां, बहावटळ होऊन सि- 
इनदामर्थ्ये कुटुंबासुद्धां बुडून मरण पावला. ते- हिन्य, परर 
व्हां त्याचा सर्वे मुक अलछतमश् यास मि- 
ळाळला 

__ _ नगर ठा याचा दक्षिणेचा मदेश महम्मद कासी- 
मापारून हा वेळपर्यंत स्वतंत्र होता, असें दिसते. कदाचित् 
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मधील झालेल्या राजांतून कोणाचें वर्चस्व एथीठ राजांनी 
कबूल केलें असेल; परंतु त्या मठकाचा आंतील कारभार 
त्या देशचाच राजांचा हाती होता. ते राजे समेर वंशाचे 
राजपूत होते 

महम्मद बखूत्यार खिठूजी थार्णे बहार व बंगाल 
हे मांत जिकिठे होते; ते तो आपलेच असें झणवी. तो 
कुतबुद्दीनाचा जांवई होता, आणि त्याचा हुकुमाने आपण 
वागतो असे बाहेरून दाखवित असे; परंतु पुढे त्याचा मागू- 
न गादीवर बसलेल्या अधिकाऱ्यांचे तंत्र त्याणें उघड सोडून 
दिठे, आणि तो आपणास स्वतंत्र ह्मक्णवूं लागला. त्यावरू- 
न जा वर्षी अडूतमश् याणें सिंधमधील स्वारी केली, त्याच 
बर्षी बंखूत्यार खिठूजी यावर स्वारी करून त्यापासून ब- 
हार मांत घेऊन तेथील सुभ्यांचे काम आपल्या मलासं 
सांगितलें; आणि दिीचा बादशाहाचा आज्ञेने मी बंगा- 
ठर्चा कारभार करीन असें बखूत्यार खिळूजी याकडन क- 
बूल करविले. पुढे बख्त्यार याणें आपला घेतलेला देश परत 
घेण्याचा यत्न केला; परंतु बहारचा सुभ्यावरील शाहाजा- 
दाने त्याचा पराजय केला. त्या लढांईेत बखत्यार हा मा- 
रला गेला. 

___ नंतर अठ्वमश याणे उत्तरहिदुस्थानांतील जो भाग 
स्वतंत्र राहिला होता, तो सरकेला. या कत्या- 

हि.स.६२३ स सहा वषीवर लागलीं. याणें मथम रतनक्षोर 
पासून किल्ला घेतला. याजवळील दुसरा मंदेश पूवी- 
९.५ च हस्तगत झाला होता; परंतु हा पहाडामध्यें 

-- असल्यामुळे याचा वाटेस कोणी गेला नव्हता. 
नंतर माळवामांतांतीठ मांदूनामक शहर याणे. 
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घेतलें. हे मोठें विसृत असून याची मूळरचना'च स्वाभा- 

विक मजजूद ठिकाणी झालेली होती; पुढे ग्वालेर एथील 

छोकांनी बंड केलें होते. ते मोडून ते शहर पुनः हुस्तात 

करूत घेतलें; नंतर भिळ्सा ईं शहर साध्य केर्ले; शेवटी 

उज्षनीनामक माचीन राजधानी ही घेऊन तेथील मतिद्ध 

देवालय मोडूस ठाकिठें; याममार्णे सर्व माळवामांत याचा 

ताब्यांत आला. 

या रीतीनें सांधीको्धींतीठ कांडी मांत खेरीज करू- 

न, सर्वे उत्तराहिदुस्थानाचें आधिपत्य दिली- - 
चा सरकाराकडे आलें; परंतु सर्वच मंदेशावर दि- (3 

हीचा घावशाहांचा एकसारखा ताबा नव्हता; | 
कांही मांत त्यांचा अगदीं हुकमतीत 'चाठत होते, आणि 

कांहीं उगाच नावाला मात्र त्यांचा तंत्राने होते. पढे मो- 
गाई बादशाहीची अखेरी होदपर्येत देशाची स्थिति याच 

ममार्णे होती; तींत कोठें मध्ये कांहीं थोडे फेरफार होत; जे- 

व्हा एका मागून एक असे कांहीं बठाढ्य बादशाहा गादी" 

बर बसत, तेव्हां अगदी हुकुमांतील असा मुठक पुष्कळ अ- 

से, आणि अर्धवट असा थोडा असे. तसेच जे राजेरज- 

वाढे यांचा तंत्राने असून आपला आंतील राज्याचा कार- 

भार स्वतः पाहत असत, 'ते स्वेसाधारण अशा राजकोय 

व्यवस्थेमर्थ्ये अगदी नमून असत. तेच केव्हां केव्हां दोन तीन 

दुर्बल बादशाहा तक्तावर बसले, झणजे सर्व घोटाळा होई; 
नवनवीन राजे उद्भवत, भाणि झुने दांडगाई करू. लागत; 

त्यामुळे अशा बादशाहांमागून जो पुढे सामथ्येवान् राजा 

होई, त्यास पुनः श्रीपासून ज्ञपर्यंत सर्व देश घेण्यांचा फाडा 
वाःावा लागे. 
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वर लिहिल्याभमाणें देश जंकून अठू्तमश दिलीस अऱूतमशू माषारा गेठा; आणि तेथून सुठ्तानास जाण्या'चा जाई गाण बैत कारेत आहे, इतक्यांत इ० स० १२१६ चा १२३६ हे. एमिठू महिन्यांत याचा काळ झाला. 
माहे वी अट्तमशू राज्य करित असतां बगदादचा न चंद्र २* खलीकाकडून यास राज्याची वस्रे आला. स- ७८  सलमानठोकांमर्ध्ये नवीन राज्य स्थापिले गेलें असतां, जर ते ख्लाफार्ने/कबूल केठें, तर.तें त्यांचा समजु- तीने अगदीं सशास्त्र होते. यावरूल दिल्लीचे राज्यहि तेव्हां- पासून सर्वमान्य झालें, असें हटले असतांविता नाहीं. 

अटूतमश् याचा वजीर हा मोठा कोर्पिमान् पुरुष होता, आणि च्याणें पूर्वी ख़ठीफाचा हाताखाली पुष्कळ वर्षेपर्यंत 

तनामक फार ठोकामेय अज्ञा इतिहासपर गोष्टींचे फार सी पुस्तक आहे, त्याचा कर्ता याचा दरबारांत असे. 
दिल्ली जवळ कुतब ऊर्फ कुतबमीनारनामक ए- क मोडा सुंदर मनोरा आहे; तो अडू्तमश् याचा राज्यांत परा झाला. त्याला वर फिरण्यास गः्यांसारिख्या जागा केले- ल्या आहेत; त्याचा मध्यभाग चमत्कारिक रीतीने कोरलेला आहे; आणि न्यावर नाना कारचे सुंदर काम केठेठें आहे; नें कोणी पाहिलें अस्ता चकित होऊन नागो. पूर्वी एक भूकंप झाला, त्यांत या मनोऱ्यास-कांही धका पोचला _ हे- प. तथापि हा अद्यापे २४२ फुटी उंच आहे. . एवद्य उंच स्तंभ या पृथ्वीवर दुसर्या कोठे नाहीं, असें मत्म वार्ते. या एक अपुर्ती मशीद आहे; तिजवर लेख आहे ती शाहाबुद्दीन घोरी याचा वेळीं बांधली असा- 
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वी असें दिसते. हिंदुस्थानांत जा मोळ्या होळदार व स- 
फाईचा अशा उत्कृष्ट इमारती आहेत, त्यांमध्ये ही गणिली 
असतां चिता नाही. 

(४) रुक्ुदीन बादशाहा. 

अछूतमशू मेला, तेव्हां हिवुछोकांबराबरील युद्ध संप- 
के; यानतर फितुर, बंडे, व राज्यांचा घाठमेठी यांकाच ए- 
कामागून एक परिवार चालला होता. त्यांपासून तृतीतूर्त 
हित, अथवा चिरकाळ राहण्याजोगे अस परिणाम, यांतून 
कांहीच झालं नाही. 

रुक्कद्दीन हा, आपल्या बापामागूल गादीवर बसला 
याणे कलावंतिणी, गवथ्ये, व खुशमस्कऱ्ये, यांजवर दब्याचा 
पाऊस पाहिला, आणि आपला सर्व राज्यकारभार भाईकडे 
सोंपला, ती जुठूम व कुर कर्मे करूं लागी; तेणेंकरून 
सर्वे लोकांनी भासून बंड केलें, आणि सात महिन्यानंतर रु- 
क्षुद्दीन यास पदच्युत करुन, याची बहीण रजिया बेगम इ- 
छा गादीवर बसविलें | 

५ रजिया बेगम. 
जे राजामध्ये गुण असावे, ते सर्व रजिया बेगम इ- 

जमध्यें होते; आणि जै पुरूष अति कठीण अ इ स०१२१५ 
द्धीनें इथे आचरण शोधून पाहतील,त्यांसहि ती हि» स०६३४ 
खरी होती, एवढा मात्र काय तो इजमर्थ्ये दोष “6. संहृण 
सांपडेल. याममार्णे फिरिस्ता हा दजविषयीं वर्णन करितो. 
ही मोठी व्युत्पल नव्हती; परंतु ही कुराण शुद्ध वार्चित 
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असे. ही कामकाजामर्ध्ये इतकी हुशार होती, काँ जेव्हां 

अलछतमश् हा दाक्षिणेतील मांतांत स्वाऱ्या करावयास जाई, 
तेव्हां तो आपल्या मुलांस राज्याचा कारभार न सांगतां इ- 
चा हवालीं करित असे. या इचा पूर्वीचा वतैपुकिवरून पुढे ही 
राज्यपदावर आल्यावर चांगल्या रीतीने कारभार चाठवील 
अशी जी सववोची उमेद होती, ती व्यथे झाली नाही. तिचा 
भाऊ रुक्वद्दीन यास पदच्युत करण्यास दोन पक्षांचे ठोक 
एकत्र मिळाले होते, त्यांतून एका पक्षाचे इला गादीवर ब- 

सविण्यास मतिकूल होते. त्यांमध्ये पूर्वीचा दोन कारकी- 
दींतीठ वजीर हा मुख्य होता. पुढे ते लोक जमाव करुत 
दिल्लीवर 'चाठून आठे, आणि बेगमेचा सहायार्थ जी फोज 
थेत होती, तिचा पराजय करिते झाले; परंतु रजिया बेगम 
इणें युत्धांपेक्षांमसलतीने आपलें काम या समयीं पार पाडि- 
ठे, आणि आपल्या शवूंम्ध्ये कळ पेटवून दिली, तेव्हां 
सहजच त्यांचा जमाव विरघळला, मग त्यांतील ठोक पा- 

. हिजे तसे इचा हातास एकएकटे सांपडले, त्यांतून किव्ये- 
कांस इणें गर मारिले, व कित्येकांचा समजुती केल्या; या- 
ममाणें थोडक्याच वेळांत सर्वे स्वस्थ झाले. 
रजिया बेमम ही जशी राजकीय कारस्तानामध्यें हु- 
सार होती, त्याचममार्णे भोरे इतर रांज्यसंबंधी व्यवस्थेतहि जा- 
णता होती. ही मत्यहा सुठंतानाचा नेहमीचा पोषाक घा- 
ठून आपल्या तक्तावर येऊन बसे; आणि जे कोणी लोक 
येत, त्यांचा मजकूर ऐकून घेऊन बंदोबस्त करी; पूर्वीचा रा- 
ज्यात जा अव्यवस्था झाली होती, ती इणें नीट केठी. आ- 
णि र पुनः तपासून नोट केले; जे मोठमोठे तंटे दरबा- 

यकी धळ 4.220 १0. यकता था 
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नीतिमान व बुद्धिमान राजांचे सवे गण इजमर्थ्ये होते. प- 
रंतु एका दुबलतेचा परिणामापुढे तिचा सर्व बुद्धीचे व सदु- 
णांचें काही चाललें नाहीं. तिचा घोडेस्वारांचा एक मुख्य 
होता. त्यावर ती विलक्षण मेहेरबानी कारित असे. तो ह- 
नशी जातीचा गुलाम होता, यामुळें ही इची मीति इृठा वि- 
शेष लांछन देई, इची त्याशी वतणूक सदोष होती, अर्से 
दिसत नाहीं. कारण एका दिवशीं त्या हबशार्ने इला उच- 
छून घोड्यावर बसविलें, हुंच काय ते इर्चे अतिशय रीति- 
विरुद्ध भआाचरण झालें अर्से हणतात. तथापिइरणेंजी या 
हुबशावर मीति केळी, ही अगदीं मोठी वेडी गोष्ट केली. पु- 
ढे दर्णे त्या हबशास अमीर अळू उमरा हा हुद्दा दि- 
ल्यामुषळठे, सर्व दरबारी लोकांपेक्षा त्याची पायरी विशेष झा- 
छी. त्यामुळे इश्चे सर्व उमराव लोक त्रासून गेले, आणि इ- 
घा विरुद्ध गडबड करण्यास त्यांना दर्शनी चांगठे कारण 
मिळाले. 

अलूतूनियानामक तुर्की सरदाराने मथम बंड केलें. 
तेव्हां बेगम इणें त्याचा बर्तिदानामक किल्यावर बगगे्या. 
एकदम स्वारी केली. परंतु तिची फोज फितूर बिरुद बंड 
झाली; गुलीमंधथ्ये तिथा प्यारा सरदार मारठा शर्ठे. 
गेठा; आणि इला केद करुन, अलळूतूनियाजवळ ठेविलें 
असतां इजपासून अगदी भीति राहणार नाहीं असें योजून, 
इला त्याचा हवाली केळे, व इचा भाऊ ब्ाहिराम यास 
सिहासनावर बसविलें, 

साममाणें आपलें बळ 'बालत नाहीं, अर्से पाहून इणे 
युन; मसलत चालविली; आणि स्रीलोभार्ने अथवा राज्य- 

_* (१) सरदारांचा सरदार, अभबा सेनापाम, 
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लोभानं अळतूनिया सरदार हा इणे वश करून घेतला. तेव्हां 

तो इजबराबर लग्न करण्यास व इचा तफने पूवांचा आ- 
पल्या पक्षाचा ठोकांशीं ठढण्यास कबूल झाठा, मग इणे 

त्याचा सहायाने फोज.जमवून दिछीवर 'चढाव केला, तेर्थे 

त्यांत ती प- दोन लढाया झाल्या; त्यांत इला व इचा नवऱ्याला 

याजत हऊ- कट करून ठार मारिठें. याममाणें रजिया इची न मारली 
गेली, . कोारकांद साडतांन वष चालला. 

६ मोज़॒द्दीन बहिराम 
तिचा मागून तिचा भाऊ मोंजुद्दीन बहिराम हा तक्ता- 

इ० स०  पिर्पात झाला. याणे राज्यावर येवांच जा मान- 
१२३६ कर््यांनीं स्वकार्य साधण्याकरितां याला गादीवर 
62७. बसविलें होतें, त्यांना विश्वासघातानें व मारेक- 
__._. . री घांठून मारून टाकण्याचा यत्न चालविला. 
तो यांचा हेतु सिद्धीस जाण्यापूर्वी मोंगललोंकांचा' एका 
मेयलडौ- फोजेनें याचा राज्यावर हला करून लाहोरापरयंत 
कांनी पं- चाल केलीं. - त्यांमुळे याणे पुष्कळ फाॉज जम- 
तावर खा विली; तीत नवीन फितुर व बंडे उत्पन्न होऊन 
कें... सैवर्टी यास फोजेनें केद केल्यावर हा भेठा गेला. . 

>: : पा बादशाहाने २ वर्षे २ महिने राज्य केले | 
कू 

री यक 
ज्य 

मोजुद्दीन या'चा:मायून सूंकुद्दीन यांचा मुलगा आला” 
उद्दीन मसाऊद हा गादीवर बसला. याचा राज्य नसव ज्यांत, संड्रे- 
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याचा कारकीदीत मोगलछोकांनीं दोन हष्ठे केठे. 
त्यांतून मथम लिबेटांतूत येऊन बंगाल्यामर्थ्य मगज. 
स्वारी केठी; त्या बाजूने झालेली अशी दुसरी कांचा 
स्वारी वास्तविक इतिहासांत कोठे बगिळेली ना- स्वाऱ्या 
ही. या स्वारीमध्ये याचा मांतांतील सरदारांनी इ०_ स 
त्यांचा पराजय केला, दुसरी माणकू रवानना- हृ. त? 
मक सरदारांचा फोगेतून एका टोळीने वायव्येक- ६४२. 
डीछ मांतावर स्वारी केली. परंतु त्या स्वारीत ते मुठ्तान- 
चा दक्षिणेस पंजाबांतीळ संगम झाडल्या नद्यांवर ऊकना- 
मक शहर आहे तेथपर्यंत येऊन माघारे गेळे, 

_»< सुत्टलान नासरुहीन महम्मद 
अलाउद्दीन मसाऊदानंतर सु्यान नासरुद्दीन हा 

गादीवर बसला. याचा बीस व्षीचा कारकीर्दीत 
1-1. हू० स९ पुष्कळ बंर्डे झालीं, व बाहेरील शवे हळेहि १२८६ 

आले; परंतु राज्यास धक्का बसला नाहीं. ना- ० स« 
सरुहदान हा अड्तमश यांचा नातू होता; परतु. 
अळूतमश भरण पावल्यावर लागलेच यास बंदीखान्यांत टा- 
किले होतें. पुर्ढ कांहीं दिवसांनीं यास मोकळा करुत एका 
सभ्यारचें काम सांगितले होते; तथापि यांची लहानपणची 
एकांती बसण्याची व अभ्यास करण्याची सवय सुर्ली 
नाहीं. हा गादीवर आल्यानंतर याणें सर्व भरवसा ग्यासु 
दोन बुळूषननामक वजीरावर ठेवून त्यावर संव कारभार 
सोंपिला 

बुळूवन हा अऊूतमश् याजवळ एक तुर्की गुलाम कक) १७ । 
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ग्यासुद्दीन होता. पुढं अठूतमशू यार्णे त्यास आपलं 
बळुबन व- एक मलगी देऊन अबूस चढविले; ती नासरुद्दी 
अर. महम्मद बादशाहाची आत होती 

त्या वेळीं सिधुनदाचा पश्चिमेकडील सवे मांत मो 
गठलोकांचा स्वाधीन होते; त्यांपासून राज्यास अपाय 

होईल अशी सांमत भीति पडूं ठागठी, त्यांचा बंदोबरू 
करण्याकरितां बलबन याणे सवे सरहददीचे मांत मिळून एव 
सुभा केला, आणि त्याचे काम शीरखान हणून त्याचाच 

सारिखा गुलाम असून त्याचा सगा होता. त्यास सांगितलें 
नंतर पंजाबमांतांत स्वतः स्वारी करून जाण्याविषयीं नासरु 

द्रीन यास त्याणें सा दिली. पूर्वी मोगळठोक ठूट कर 
ण्याचा स्वाऱ्या करीत, तेव्हां त्यांस गकरलठोक हे सहाय 

करित असत, यास्तव पंजाबभांतांत असतां नासरुद्दीन याणे 
त्यांचें चांगलें पारिपत्य केलें; आणि जा जा जाहगीरदारां- 

नीं आपल्या कराराममाणे पुष्कळ दिवसपर्यंत आपल्या दे- 
नातींची फोज हुजूर ठेविली नव्हती, त्यांणी त्यांगी ती निय- 
माममाणें पाठवित जावी, असा बंदोबस्त केला. 

याचा पूर्वी जे दुर्बंठ बादशाहा झाले, त्यांचा कारकी- 
इ स दौत. कितीएक हिदु राजांनीं संधि पाहून बंड 
१२४७ केलीं होतीं; त्यांचा बंदोबस्त करण्याचें काम 
₹० स« धारणे हातांत धरिले. . पहिल्या स्वारीत दिछी- 

चा पलाकडाल यमुना काठापासून बदेटस्वंडां- 
त कालेजरशहरापर्यंत यमनेचा दोहीं तौरींचा 
मदेशांत आपटी सत्ता बसविठी. पुढें तीन वर्षी- 

प मध्यें दिल्लीचा जवळून चंबळानदीपर्थंत मे- 
बात हा पहाडी मुठुक, तसाच रतनक्षोरनामक 
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जवळ'चा मदेश आणि चितृरनामक दूरचा मांत, या सवे 
ठिकाणीं आपला पुन; अम्मल बसविला. पुढे नर्वडनाम- 
क बुंदेलखंडांतील मोठा मजबूद किल्ला याणे घेतला; तसाच 
देरी किल्ला सर केला; आणि माळव्यांत आपली सत्ता 
चाळू केठी, या स्वाऱ्यांचा वरम्पान ऊक एथील सुभेदार 
याणे बंड केलें होतें, तें याणें मोडिलें; तसेच याचा पंजाबचा 
झुभेदार शीर खान याणें मोगललोकांस आपल्या राज्यांत 
न येऊं देता, उलटी त्यांचा भुळुकावर स्वारीकरूत गजनी 
शहर घेतलें. 

वरीक बहुतेक लढायांत बादशाहा हा फोजेबरोबर 
असे, आणि जी फत्ते होई तिचा टिक्याचा मात्र शयन 
हा धनी असे; परंतु वास्तविक पाहिलें असतां थप अधि 
सर्व अधिकार वजीराकडे असे. असें झाल्या- र फळ 
मुळें आपण वजीरापुढे पारका होऊन गेलो, अ- म क्ल 
सं बादशाहाचा मनांत येऊ लागळें. त्यावेळी इमादुद्दीन- 
गमक एक मसलती उमराव होता. तो ब्रुलूअन वजीराचा 
रपेने वाढला होता; परंतु त्याणेंच घगली करुत सांमत बा- 
दशाहार्चें मन वळविळे, आणि त्याकडून वजीर यास त्या- 
चा काभावरूत काढवून ती जागा आपणास देवविली. 

त्यानंतर बुळूबन याचा अगदीं लग्याचे जे लोक होते,त्यांस 
त्याणें उवकरच वाटेस लाविलें; पुढे राज्यकारभार 
नीट 'चाठेनासा झाला, त्यामुळें पुष्कळ लोक बे- ५४६० 
दिक होऊन गेे; आणि त्या निमित्ताने बाहेरील त्य मड 
मांतांचा दहा सुभेदारांनी आपल्या फोजा एकत्र लोकांमध्यें 
करुन मथम बादशाहाजवळ तकरार केली, आणि नाखूशी ब री फितुर होत नंतर नबीन वजीरास दूर करावा, ह्मणून बादशा- पालर्ली; 
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तेव्हां बु: हाजवळ त्याचा मान राखून, परंतु निक्षन, 
पनः आ. मागणें केळे. त्या सुभेदार लोकांचा आणि 
मावर आ- स्थासुद्दीन बठूबनाचा बडुधा कठ होता, असे 
"हळू.  दिसर्ते. त्या लोकांनी आपल्या मागण्यामर्ध्ये 
बबन यास काढून टाकिले याविष्यींचा कांदीच उछख 

आणिला नार्ही; परंतु त्या जमातीचा उद्देश उघडच दिसून 

आला; तेव्हां तीस आड येण्याचे आपणास सामथ्ये नाहा 

अंसें पाहन, बादशाहाने ग्यासुद्दीन यास पनः आपल्या 

कामावर बोलाविले; तेव्हांपासून ग्यासुद्दोन हाच राज्या- 

चा खरा माठंक झाला 

इ०्स०१२५५ ' _ . नंतर इंमादुद्दीन याणे बंड केलें, त्यांत एक 
पाखून ह्श् बादशाहा'चा सगाहि त्यास सांपडला होता. पेठ 
२५७हि*्स*्थोडक्या'च: दिवसांत त्यास धरून ठार मारिले 

५५ एका. तथापि संतूरचा हिंदु राजा: आणि नासरुद्दीन 
याचाच सिथेंदेशांतील सुभेदार वगेरे मिळून तो एक जमा- 

व झालेला होता, त्यामुळे हे बंड अगदी मोडे तो दोन वषे 

लोटून गेलीं. _ का 

त्या मदतीत मोगललोक यांणीं पनः पंजाबमांतावर 
हला केला. तो याणे परतविला. नंतर करामाणिकपर 

'"एथील सुभेदाराने बंड केलें होत, याकरितां त्या- 
वर स्वारी केठी; . तसाच मेवातमांतांतीलठ लो- 

क यांणी उचाला केला, त्यांचा बंदोबस्त कर- 

ण्यास फार सायास पडले. त्यांवर बठूबन हा स्वतः गेला, 
-. आणि मोंठा मयास करून व कांही खामीस ये- 
. अवती ७. ऊन त्यांस लढाईमर्थ्ये जिंकून शेवटी त्यांचा मु- 
स्त ,. .छुक्कःपाडाव करिता झाला.. यां लढाईत दहा 

इभ्स०१ 
हि०स०६५६ 
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हजार बंडवाठे लोक मारले गेले, असें म्हणतात. मेवात- 
मांता'ची सरहद्द दिल्लीपासून साडेबारा कोशांचा आंत आहे, 
तथापि एथीक ठोक तिखट व तंदेबाज पहाडी आहेत; त्यां- 
'चा पुरा बंदोबस्त इंग्रेज सरकारचा अम्मल चाळू होईपर्यंत 
झाला नव्हता. यानंतर जेंगीझ खान याचा नातू होला- 
छु खान म्हणून जो मोठा बलाढ्य राजा, त्याजकडून एक 
वकीक आला होता; त्माचे मोग्या सन्मानाने आगतस्वा- 
गत झालें. त्या वेळीं जी दरबारची शोभा केठेठी होती, 
ती जशी बादशाहीचा भरभराटीमध्ये होत असे, त्याममाणें 
व्णावयाजोगी होती. यापुढें सांगावयाजागी दुसरी काँ- 
हो गोष्ट घडून आली नाहीं. याममाणें बीस वर्ष 
राज्य करूत नासर्द्दीन हा इ० स० १२६६चा (010 प 
फेब्रुभारि महिन्यांत मरण पावला. 

नासरुद्दीन हा खासगी व्यवहारांत दरवेशासारिखा 
॥गत असे. हा पुस्तकांचा मती करून आपला सर्वे स्वतां- 

चा खर्च 'चाठवी, याच खाणें अतिशयसार्धे असे. व तें 
स्वतां राणी तयार करित असे. त्या कामास हा तिला! मद- 
तीस दासीहि देत नसे. हा एकपत्नी होता. याणे कोणी 
राखा ठावेश्या नव्हत्या. हा फारसी व्युत्पत्तीचा मख्यात 
भोक्ता होता. इराण व हिदुस्थान यांचा “तबकातिनासि- 
री” नामक जो इतिहास अद्यापि फार मासद्ध आहे, तो या- 
चा दरबारांत लिहिला, व त्याचें नावहि याचाच नावावरून 
पडळ आहे. मासरुद्दीन याचा भळेपणाविषयीं एक गोष्ट 
गतात; ती अशी काँ, एके दिवशीं बादशाह याणे आपण 

लिहिठेला एक ग्रंथ आपल्या दरबारांतील एका मानकऱ्या- 
स दाखविला. त्यांत त्याणें पुष्कळ चुक्या काढून दाखविल्या, 
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-च्या बादशाहाने. तत्क्षणी नीट केल्या. नंतर जेव्हां तो. 
"अमीर निघून गेला, तेव्हां याणे ते शोध खरवडून टाकून पु- 
नः ग्रंथ जसा होता तसा केला. . हें पाहून यास कोणी अ- 
स॑ करण्याचें कारण विचारिठे. तेव्हां याणे सांगितलें, कौ 
ती मत पूर्वीचीच शुद्ध होती, असें मठा माहित होते; परंतु 
आपल्यामतें चांगली ब्राद्धि सांगणारा असा जो अमीर व्या- 
चें मन दुखविण्यापेक्षां, ते शोध घालावे हें मला बरें वाटलें. 

९ ग्यासुद्दीन बुलबन. 
नासरुद्दीनानंतर त्याचा वजीर बूबन हा 

हिन्स.<* गादीवर बसला. याकडे पूर्वीच सर्व बादशाही चा 
-..: -...<- अधिकार होता, यामुळ तें नाव धारण करण्यास 
यास जड गेले नाही र् 

न हा अठूतमश् याचा दरबारांत ठहानपणा- 
चब ये पसत वाढठा होता; आणि त्यानंतर जा पुढ का- 
अामटोकां- रकीदी झाल्या, त्यांतील लपंडावांत व घालमेली- 
चें प्राबल्य त हा मोठा कारभारीच होता. अलठूतमशू रा- 
कर क०. ज्य करित असतां त्या बादशाहाचा दुसर्या चा- 
"छीस गुलामांचा व याचा असा करार झाला होता, की स- 
वौनीं एकमेकांस सहाय करावें. या गुलामांतून बहुतेक मो 

ख्या अधिकारास 'चढलेठे होते. परंतु पुढे आपले स्वतांचें 

काय साधले, तेव्हां गुठाभळोक ठेवण्याची रीति पुढे चाल 
विली असतां, आपल्या वंशांत रान्य चालण्यास वित्त उत्प- 

न. होतीठ, असे मनांत आणून, याणे ती वहिवाट बंद 

: मह: यास इंग्लिरा ग्रंथकार फार करून बठीन असे हणतात, 
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करण्याचा इरादा केला, आणि असा नियम ठरविला, कीं जे 
'खानदानीचे गृहस्थ असतील, स्यांसच जागा यावयाचा. या 
' नवीन शिस्तीचे याणे एवढें बंड माजविठें की, हलक्या कुळां- 
तील लोकांशीं साधारण व्मवहार रेवण्याचाहि आपल्यास 
बास आहे, अत्तें हा पुढें मिरवूं लागला. दुसरें हिदुलोकांस 
भरवशाची कार्मे पुर्ींच द्यावयाची नाहींत, असा याणें र- 
राव केला, याचममाणें जीं याणें दुसरी सर्व त्ये केलीं, 
तीहि अशाच क्षुद्र बुद्धीने केली. आपल्या राजधानीचा 
वाटोळी शिकार राखण्याविषयीं याणें कायंदे केळे, हा तरु- 
ण असतां मोठा मद्यपी होता; परंतु पुढे याणे मथ सोडल्यावर 
जरी दुसऱ्याने त्याचें मितमाशन केले, तथापि हा त्यास 
भारी शासन करित असे. कोणी बंड केलें असतां पूर्वीचे 
राजे त्यांतील मख्यांें पारिपत्य करीत; हा त्यांचा बराबर 
न्यांचा सर्व पदराचा लोकांचाहि शिरच्छेद करित असे. या- 
चा करीण अन्यायाविषयी गोष्टी सांगतात; त्या अशा कीं हा 
सांतांचा सुभेदारलोकांस चवाठ्यावर आणून फटके मारित असे, आणि कधी कधीं आपल्या देखत माण नाईपर्यंत अ- 
सा त्यांस मार देत असे. | | 
__ सा पादशाहाचा वेळीं मोगललोकांचा धास्तीमुळें जि- 

कडे जिकडे ते लोक गेठे, तिकडील तिकडील सवे भख्यात 
छोक पळाले, आणि बुल्बन यार्चे मात मुसलमानी राज्य 
मोगलांचा तावडीस सांपडतें नव्हते, त्यामुळें मोठमोठे कीर्ति- 
मान् मुसठमानलोक देशत्याग करून याचा दरबारांत ये- 
ऊन राहिले होते. कांहीं नाहीं तरी पंभा राजे माझा आ- 
श्रयास येऊन राहिले होते, असा हा गव वाहत असे. जा 
जा महल्यांत ते राहत असत, त्यांस त्यांचा त्यांचा राज्यांची 



र 
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नांवें याणे दिलीं होती. :च्यामुळें रूम, घोर,. खारिजम, 

बगदाद, व दुसरी राज्ये यांचीं नावें या निमित्ताने दिछी- 

मध्ये पुष्कळ दिविस चाललीं होतीं. : याममार्णे सदीचा जो- 
राने हा रुपणबुद्धी व आपलपोटी बादशाहा लोकांस बा- 
हेरून उदार व थोर बुद्धीचा असा दिसून आला. होता... 

अशा आलिल्या राजांपेक्षा, मोगळलोकांचा भयाने प- 
ळून येऊन याचा दरबारांत राहिलेल्या व्युत्पन्न लोकांची 
संख्या सहज'च विशेष होती. बुठ्बन याचा वडील मुलगा 

शाहाजादा महम्मद॒हा मोडा गुणसंपन्न होता. त्यामुळे 
याचा दरबारांत त्या वेळचे सर्व मख्यात ग्रंथकार येत असत; 
त्यांत पुष्कळ मोठमोठे विद्वान् होते. त्यांमध्ये अमीर खु- 
श्रूनामक कवि होता. पुढे शेख सादी याणें आपल्या 
यंथाची “एक भत. त्या शाहाजाद्यास पारविठी, आणि लि- 
हिले की अतिशय म्हातारा झाल्यामुळें उपपल्या- बलाव- 
प्याममाणे माझाने 'दिलछलींसं येववत नाहीं, ज्षणून भी मोठा 
नाखुश आहें; परंतु आपणास अमीर स्वशरूसारिख्या स्- 
त्नाचा सहवास माध झाला आहे, हें आपले महत् भाग्य 
आहे; बुठूबन यासहि डौल व दिमाख आवडत असे, त्याम- 
ळ॑ यांचा दरबारामध्यें बाहेरून मोगी शोभा दिसे. त्या ख- 

डेंपर्ने. बाहेरचे लोक योचे वास्तविक स्वरूप पहाण्यावि- 
षर्यी अंध होऊन जात 

. यानतर ठटारू हदुतऊंकाचा गंब्या जमून गंगा व 
१ पय व 

काणी णीणीकाणकणणणीणणीणीणक्णाशी0शीणीणणीीशी कणा" णी प ीनाानममनाप-----८--->_&. > शा 
णा 

(3 ) याणे कांही अति सुरस नीतेपर फारसांत कार्थ्वे केठीं ऑ- 
बहुधा एकढ्या योग्यतेचा दुसरा ग्रंथकार फारसोत झालेला नाही, 
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खमुना यांचा कांडा मंदेशांत, ब तशाच जद 
री उप रि ऊ 1. ऐप्स०१२५८% व मेबातचा पहाडांत उपद्रव देऊ लागल्या; १०स धच 

बेव्हां सारणे स्वारी करूत मेवातमांतामध्यें 
१००,००० मनुज्यांचा संहार केला, आणि त्या मांतांत मोरे 

रान होते, तें बरंच तोडून टाकिले; तेणेकरून तेर्थे करांत. 
राहवयास आशभ्नथ मिळावयाचा सो नाहींसा होऊन, लोक 
शेती' करूत आपली उपजीविक्रा करूं लागळे, याममार्णे 
तेथील छोकांखे निदलन करून कितीएक ठिकाणीं बंदोबस्ता- 
कोरितां याणे चोकऊया ठेविल्या, आणि शिवायहि दीघ द्ि- 
नें दुसरे बंदोबस्त करुत ठेविले; त्यामुळे त्या लुटारू लोकां- . 
चा पक्का बंदोबस्त झाला अंस वार्त शि 

याचा कारकीदीत मोठें बंड अर्से खंगालमांतांत झार्ठे 
त्याचा मकार;-ऱबंगालचा सुभेदार लोग्रल स्थान 
याणे मेसानदीचा पळीकडचा कांगडावरीठ जाजे- संगाल्यास 

प बड. 

नगरावर फत्ते करुत पुष्कळ ठूट मिळविली; तीं- 

तील अंश जो दिल्लीस पाठवावया'चा तो पाठवीना; आणि 

पुढे क्वकरच आपणास बादशाह हम.णवू लागला. .. . 
इण्स०१२७'९ 

यावर बुळूबन यार्ण मथम जीं फौज पाविली ९०स०६०८ 
तिर््या त्याणें अंगर्टी पराजय केला; यास्तवच्या 
फौोजअचा सरदारास बादशहार्ने फांशी दिठे. एवढी सक्ती 
केठी, तथापि पनः याणे जी फोज त्याजवर पारविठी, ती- 
हि हरलो; तेव्हां हा स्वतः ते बंड मोडण्याकरितां निघाला. 

अ सांप्रत त्यास तिपेरा हणतात. ' कोणी कटकरभांतांत जा- 

जपुर हाणून गांय आहे, तेंच जाजतगर, असें हणतात; परंत जाज- 
पुर ही कधाहू कोणत्या मांबाचा ठाण्याची जागा नव्हती, 



र्गे पुढें न पाहतां पळाले; तीच भगत 
री 
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लोकांचे त्याहिपेक्षां विशेष क्रातेने यार्गे पारिपत्य केलें, 
हा परत दिछीस आल्यावराहि ठोकांस फांशी देग्याचा 
कहर चाललाच होता; परंतु पुढें काजी, मकती, व दुसरे 

विद्ठानू व सवेभान्य अप्ते ठोक मध्ये पडन त्यांणीं तो सं- 

हार बद करावला 

'स्यानतर इराणाचा बादशाहा अरघून स्वान याची 
एक मोगली फोज पंजाबावर स्वारी करून आ- 
ली; त्या वेळीं त्या मांताचा सुभ्याचें काम शा- 

मोगळलो- 
_ ब. कांचा दक्ष, 

हाजादा महम्मद याजकडे होते. तो आपल्या 

बापास भटण्याकारेता दिलीस गेला होता; तेर्थे हे वतमान 
'समजतांच तो त्वरेने परत गेठा, आणि त्यांचा पराजय करू 
न त्यांणी जेवढा मुठुक घेतला होता तो सर्व परत घेता झाला 
इतक्यात तसूर स्वाननामक मख्यात मोगली शाहाजादा 
सरदार एक निवकड स्वारांची फोज घेऊन आ- महम्मद या« 
छा; तेव्हां मोठ्या निकराचें य॒द्ध झाठे, त्यांत (९ ला परंत त्यांत 
शाहाजादा याणे मागठलोकांचा अगदीं मोड तो मेला 
करून टाकिला; परंतु हा पाठलाग करित असतां 
कांदी मोगठलोक जुटीने राहिते होते, त्यांणीं त्यांस मारि- 

छे. -या लढाईत अमीर स्वश्रूनामक मख्यात कावे. जो 
शाहाजादा महम्मद याबराबर सावकाठ अ १,» त्यास माग- 

लांनी धरून नेलें 

याममाणं या शाहाजादयास त्याचा पराक्रमाममाणें 
याग्य मत्य आला. त्याचा मरणाने बादशाहाचा वडांल 

पुत्र मेला हणून, आणि लोकांचा त्राता गेला हणून, मोठा 
घात झाला. या मसंगीं सेन्यांतीठ अगर्दी फाटक्या शिपा- 
यांपासून सर्वे लोकांचा डोळ्यांतून अश्न आठे, आणि 
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बुट्बनाचाह अंतःकरणद्रवलं. या छुभारास याची ऐशी. 
बैताचा उम्मर झालो होती; त्या वेळीं ही आकाशची छळ- 
हाड यावर पडल्याभुळे हा ् वकरच क्षीण होत चाळला. | पर््हा याण आपळा डुसरा मल्या बकारा स्वान यास जी- 
नतभटास बाठाविळे. पुढे बकारा खान आला, आणि न! त्यास वाटड़ होते तितकी तूर्त धास्ती नाही असें पाहून पर- 
पानगान-बता आपल्या सुभ्यावर बंगाल्यास जाता झाल. तेणेकरून बुळूबन फार संतापला, आणि याणे शाहानादा . 
महम्मद कखुश्रू यास बोलावून व्याणे आपल्या मार्गे गांदी- 
बादशाहा पेर बसावे. असा रराव कला. पढ लवकरच. 

 "ूरऔणपाब- बादशाहा मरण पावला नतर आपसांत लढाडे "८ .. न लागावी या हेतने मधानलोकांनीं बकारा सवान याचा मुल्गा.केकोबाद- याचा नावार्ने दोंडी पिटविली आणि ख्वशरूस .त्य सभ्यार्चे 
2» स» काम दि अ. या बंदोबस्ताने बकाराखानव 
१२८६ हे० स्बुशरू या दोघांचोहि हक बुडाले, तथापि ते खु- 
"१ ५- शी ट्सिले. याममाणें कोणी आडन यता कको- बाद सिहासनारूढ झाला. | 

म्याध्यदणयायचदजध लजजाहयाजादन्दाच्ययातयवदे 

कॅवाबाद गादीवर बसला, तेव्हां या पचे बय क्टकू- दाचे होते. न्या वेळीं मनष्यारचें मन सहजच ._ . ह ख्याठीखुशाठीकडे जात; परतु हा तरअनाव-.._. ... २ विक्यां झाठा. याचा वजीर निजामहीन ण्यरावेक,र - हा, आपणास राज्यपर मिळविण्याचा लोभाने >याचा 
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बांदशाहाचा धुलतभाऊ केखुर्रू. हा आपणास आड येई- 
ल, था हैतूर्ने स्घुशरुने कारही अविचारार्ने वतणूक केली अशी 
संधि पाहून, बादशाहाचा भनांत त्याविषर्थी याणे वांकडें 
आणिलें. नंतर त्याचें कांहींहि केलें असतां आपणास भी- 
ति नाहीं याविषर्यी निर्धास्त होऊन, त्यार्णे मारेकरी घाळून 
ख्वुशूरू,. याचा भाण घेतला. अशाच कपटांनीं जे मधान 
चा अन्नाचे नव्हते त्यांतून कित्येकांचे त्याणे माण घेतले 

| कित्येकांचा अमतिष्ठा करुन त्यांस घालविले. इकडे जरस 
दरबारांत त्याचे चालत असे, त्याभमाणेच जनानखान्यांत 
त्याचा बायकोचा मोठा पगड असे; त्यामर्ळे बाद- 
शाहा हा त्माचा हातून पाणी पिऊं ठागला होता. 

त्या घेळी पुष्कळ मोगठलोक दिल्लीस चाकरीस राहि- 
छे होते. ते बांदशाहास उपयोगी पडतील, हे 
जाणून त्यांजवरीक बादशाहाची भाक्ते दूर पहलसरदा 
करावी हा निजामउद्दीन साचा हेतु होता. 
यास्तव त्या लोकांचा त्यांचा स्वदेशीय हछोकांबराबर 
पत्रव्यबहार होऊन मसठत चाकरी आहे, असें 
पिकवून, त्याणें बादशाहास भीति घाती; शेक्टी 
ल्या मोगेठलोकांचा सरदारांस एके दिवशीं मेजवानीस ब- 
लावार्वे, आणि विश्वासघात करूत मारून टाकावे, अर्से 
करण्यास त्याचा मसलतीनें बादशाहा उद्युक्त झाला. 

 निजामउद्दीन याचे बेत पक्के होत तो, बादशाहाचा 
बाप बकारा खान हा, हीं सवे वर्तमाने ऐकन, 
कापल्या मुठाचा हिताचा बंदोबस्त करण्याकारि- या हाची 
तां फौज घेऊन आला. तेव्हां निजामुद्दीन या- बापाची 
-ऑ!शिकवणीवरुन बादशाहा ठढाईंचा तयारीने | 

वट 

त्याची सत्ता. 
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आहे. मग तलवारीचा जोरानें आपला हे] सिद्धीस नेण्या- 
ची त्याची इच्छा नव्हती, किवा त्यास सामर्थ्य नव्ह्ते हू 
समजत नार्ही; परंतु तो आपल्या मुलाचा नशीर्बी असेल तसें 
होऊ, असा हवाला देऊन, परत बंगाल्यास जावा झाला. 

पुढे केकोबाद हा सर्व मकारचा दुर्व्येसनांत पनः र- 
त झाला; तो विषय अतिशय होऊन लहानपणीच या 
शरीर पिचलें; त्यामुळें यास पुढें पक्षवात झाठा. नंतर यास 
विचार सुच ठागले; तेव्हां स्वतांची भयमद स्थिति याचा न- 
जरेस पडली; परंतु पाहूं जातां चांगल्या रस्त्यार्ने आपल्या 
वजीरापासून आपली सुट्का यास करून घेतां येईना; ते- 
व्हा त्या व्जीरानेच जी पूर्वी विद्या शिकविठी 
होती, त्याच विद्येचा सहायाने विषमयोग करू- 
न थोडक्याच दिवसांत त्यास याणे अन्यलोका- 
स पाठविलें 

वजीर मेल्यानंतर मुख्य कारभारकर््यांचा दाब ना 
होसा झाला; त्यामुळे पुण्कळ शं फावरठं; आणि बादशा- 
हास कारभार करण्याचे सामर्थ्य नाहीं, त्यामुळें ते शत्रु या- 
चा अधिकार घेग्यांस झोंबूं लागले 

.“ चूंबी दरबारांमर्ध्ये गुठामलोकांर्ते माबल्य अपे, ते 
छुलूबनाचा शिस्तीने मोडून गेले होते; यामुळें त्या वेळी जे 
मुख्य लश्करी सरदार होते, त्यांचें काय तें भांडण राहिलें 
होते; अद्यापि एतद्देशीय हिदुलोऊांर्चे दरबारांत महत्व वा- 
ढून निराळा पक्ष उचलण्याजोगें त्यांचे सामथ्य नव्हतं 
त्यामुळे एकीकडे तातारलोकांताठ सरदार, थादशाहास प 
आणि दुसरीकडे गजनी व घोर या डुन्या रा- द*्यत करून 
न्यांतीक सरदार, या दोघांर्ने काय ते भांडण ताटे 

यजारास 

मारले, 



वक जि 
ग 0४ 
प कु 

कारण त्याचा बापाने हणण 
बिश्बासघातानें कतल 



प्रकरण दुसरं. 
च्या मटन चड >प ददन 

खिलजी वंशाचें वर्तमान. 
जहाळुद्दीन खिळ्जी १. 

जहाळुद्दीन गादीवर बसला, तेव्हां या- इ्स०१२८८ चें वय ७० वर्षांचे होतें. हिस०६८७, कोणी ग्यासुद्दीन बुळूबन याचें नाव काढिते असतां हा त्यास फार मान देई, व त्याविषयी आपली अतिशय म्रीति दशेवी. आपणास एवढा मोग अधिकार लोकांनी 'ोरावारीनें दिला, याविषयी हा बाहेरून खंती दाखवित अ- से. हा घोड्यावर बसून बादशाही महालांत येईना, आ- णि तक्तावर बसावयाचे सोडून दरबारांतीठ आपल्या नेहे- मींचा जागी उभा राही; इतकी याणे वाजवीपेक्षां फाजील गरीबी दाखविली; परतु इकडे बुळूबन याचा छहान मगा केदेत ठेविला, आणि आपला अधिकार 'वांगला बसला अ- | से पाहून, त्याठा मारून टाकिले. 
__ खर या शेवटील घोरकर्मांचा आरोप यावर खोट्या क 

कख 9 खिठूजी बशाची मूळ पोठिका माग दुसरा प्रकरण दुसरे यांचा अखेरीस टोप लिहिली आहे तीत पाहायी. खिळूजी हे लोक मूळ तुर्की होते; परंतु पुढे पुष्कळ बर्षपर्यंत अफगाणलोकांमध्ये बसाहूत करून राहिल्यामुळे, हे बहु- भा त्या लोकांप्रमार्णेच होऊन गेले, तथापि या लोकांचा दुसऱ्या लोकांशी, अथवा] निदान यांचा तुझी माईंबंदांशी तरी व्यवहार असे, असें संमबर्ते, त्यामुळें साधारण पहाडी अफगाणलोकांपे्तां यांचा रीतिभाती कांहीशा सुधारठेल्या असाव्या, असें दिसतें. 
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_ फारणांवरूत आला असेल, तर जी पूवी सारा- 
| नाचा दाळ ल्याममाणे हा गरीबी दाखवित असे, ते काचा 
स्वमा, याचे ढोंग नव्हे; असं मानण्यास सबळ. कारण 

_. _. आहे. कारण को पढे याचा कारकीदीत जे उ” 
घड अथवा छपून यार्चे शतुत्व करीत, त्यांवर हा अति राय 
दया करित असे; ती कधी कर्धीा करूं नये इतकीहि कारि" 
त॒ असे. तसांच राजपदावर आल्यावर्राह याची रीति 
पूवा ममाणेंच साक होती; आणि जसा एरव्ही साधारण 
गहस्थ असतां हा आपल्या जन्या मित्रांशी बेराबरीचा च्या- 
त्याने वागत होता, त्याचममार्णे बादशाहा झाल्यावरुंक्धि 
वागत असे. पुष्कळ वेळा त्या मित्रांस मेजवांनीस बठाच्रित 

_ असे, आणि त्या वेळीं समयसूचकतेविषयीं व व्युव्पा त- 

-विंचेमध्ये हुशार अशाहि ठोकांस बठावी; त्या असंगी उ्य्- 
. राणाचा मयांदेबाहेर. मेजवानींचा मसंग होई, परंतु. कथी 
"मंद पिऊन बेसावध असा कोणी होतं नसे. या सर्व गोष्टी 
'बरून.जो वरीठ आरोप जलाट्द्दीनांव आला आहे, तो 
दवेषवुद्धीने असेल, असं नाहीं संभवतसं नाहीं भि 

जल्ठाटुद्दांनाचा दयाठु स्वभावाची पारख डोण्यां*चा . 
_ फउवकरच मसंग आला. तो मकार असा;--ग्यासुद्दीन जखस्टठ-  बनश्याचा पुतण्या मलिक जाज याणे करा एथे आपल्लया 

सुभ्यावर असतां बंड केले. त्यास बेठबनाचा घराण्यय र्से 
सवे. आशम्रनित येऊन मिळाले, आणि त्यांची लवकरच बरीच 

_._ फोज जमून ते दिछीवर चाठून आले. परंत बादशाहाच्या 
- _ दुसरा मठगा अरकलछोरवान याणें त्यांचा पराजय केत्त्ाा, 

_ आणि मलिक जाजू व त्याचा पक्षाचे सर्व सरदार यांस कैद 
केले: त्यांस जछालुद्दीन याणे एकदम सोडून इिठे, आखि 
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मलिक् जाजू यास जन्मपर्यंत चांगली नेमणूक करून देऊन 
मुळ्तानास पाठविले. 

__ पुढे थोडयाच दिवसांनी कांही ख्विड्जी सरदारांनी 
मिळून यास मारण्याची मसलत केली; ती यास समजली; 
तथापि त्यांवरहि याचममाणें याणे दया केली. याममाणें 
बादशाहा स्वतांस दुःख दिल्याची जर क्षमा करिता, तर 
चिता नव्हती; परंतु दुईर्वेकरून हा सर्वच मकारचा अ- 
पराध्यांस अगदीं मोकळे सोडून देऊं लागला, व्यामुळें 
सवं राज्याची इमारत ढिली झाली; सुभेदारठोक खंडणी 
देतना, केदेभमाणें वागतना, आणि आपल्या सत्तेचा बळाने 
जुलूम करुं लागले; रस्ते व राजमार्ग यांतून जाणाऱ्या लोकां- 
सं चोर छृटूं लागे; आणि बंडवाठे व ठटारू लोकांचा उठा- 
ब झाल्यामुळें, राज्याचा निरनिराळ्या मांतांतील लोकांचा 
एकमेकाशी व्यापार बंद पडला. 

पुढें माळव्यामध्ये एक मोठे बंड झाठे, तै मोडण्याक- 
रितां याणें स्वतः स्वारी केली. तिञमथ्ये याणें ., स. 
आपलें बहुतकरून मुख्य कार्य तडीस नेले; परंतु १२९१, 
हिसा करण्याचा यास त्रास असे, आणि वयस्क शन व 
झाल्यामुळें हा शक्तिक्षीणहि झाला होता; या- 
स्तव बंडवाळे लोकांचा मुख्य किललययांवर हल्ाा करण्यास 
हा धजला नाहों, आणि त्या बंडाचा बंदोबस्त अपुरा २े- 
वून माघारा दिल्लीस गेला. ढे लवकरच मोगललोकां- 
चा मोठ्या सैन्याने येऊन पंजाबावर हृल्ला केला; तेव्हां याणे 
त्याजबराबर स्वत: टकरमारुन व मोठा पराक्रम करून त्याचा 
झगदी मोड केला. 

नंतर त्यांचा पराजय झाला असून मोठ्या विलक्षण 



एथोल सुभेदार बादशाहाचा 
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पूर्वी जो मक अआळाउद्दीन याजकडे होता, त्याशिवाय या- 
णें अयोध्यामांतार्चे काम त्यास सांगितले, आणि बुळूबन 
वंशाचे पुष्कळ जुने आश्रित चाकरीस ठेवण्यास, आणि एक 
फौज जमा करण्यास त्यास परवानगी दिठी. 

याममार्णे आपल्या काकाने आपणावर जो भरवसा ठे- 
विला त्याचे अळञाउद्दीनाने आपल्या नवीन फोजेसहितके- 
केल्या पहिल्या स्वारींत सार्थक केठें; आणि तो हिदुस्थान- 
'चा इतिहासांत जसा कांदीं एक नवीन शककर्त्तांच झाला. 

तो मकार असा;--याचापूर्वी कोणी मुसलमानठोक 
दक्षिणेत गेळे नव्हते, अर्से अस्रून त्याणे त्या अळाउद्दान 
देशावर हल्ला करण्याचा निश्चय केला; आणि याची दसि- 
करा एथून<« ००निवडक घोडेस्वारांनिशी नि बून णत स्वारी. 
तेथून बऱ्हाडमांतापर्यंत जीं मोर्डी राने अद्यापि इ० स 
छागून गेली आहेत त्यांतून तो वटावून गेला. स चर डु 
मागीत जातांना त्याणें कंडी उठविली, कीं मी | 
आपल्या चुलत्याठा तासून वेगळा निघून राजमंदर्रांचा 
राजाचा चाकरोस राहावयास जात आहे. या डॅंगिकरून 
तो जा जा राज्यांजवळून जाई, तेथीत राजांस बेसावध क- 
रूत टाकी; याममार्णे इलीचपुरपर्यंत जाऊन तो पश्च्यमिकडे 
परतला, आणि जलद कूच करून आपल्या स्वारीचा मूळ 
हेतु साधण्याकरिता देवगिरि ऊफ देवगडास आता. बदे- 
वगड जास सांमत दालताबावदृ असें हणतात; तेर्थे रामदे- 
वरावनामक राजा त्यावेळीं, राहत असे. त्याची सत्ता 
फार मोठी होती; त्यावरूत त्यास मसलमानलोक दक्षिणे- 
'वा राजा असें हणत; परंतु वास्तविक पाहिले असतां, म- 
रठिलोकांचा जो देश महाराष्ट्र, त्याच्रा तो राजा होता. 
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राजपूतलोक हे स्वभावाने आळशी असत. बहुधा या कारणामुळे, आणि शत्रूस पूर्वी सूचना दिल्याशिवाय त्यावर 
हलछा करावयाचा नाहीं, अशी त्यांची चाल असे; त्यामु- ळे जेव्हां जेव्हां मुसलमानलोक त्यांवर स्वाऱ्या करीत, त्या 
त्या वेळीं त्यांची बहुत करूत अगदी तयारी नसे. बहुधा दुसऱ्या हिदु रलवाड्यांना राजपृतळोकांचीच चाल लागून 
गेली होती, असें दिसते. कारण जा वेळी अल्लाउद्दीन 
आला, त्या वेळी राजा रामदेव हा अगदीं स्वस्थ होता. 
त्याजवळ कांहीं लश्कर नव्हते, आणि त्याची खी व मुलगा 
ही बाहेर जवळच एक देवालय होते, तेथे गेली होती. 
अलाउद्दीन आल्याची बातमी समजतांच जिकडे तिकडे 
हाहाकार झाला; तथापि रामदेव हा गडबडला नाही. त्या* 

. णें गांवचे ठोक, व आपले घरचे बाकरलोक मिळून तीन 
' चार हजार जमविठे, आणि इतक्यांनिर्शी तो शत्रूचा पर्ढ 

झाला; तेणेंकरून त्याचा लोकांस संरक्षणाची तयारी कर- 
ण्यास कांहीं अवकाश निळाला. पुढे टढांशत रामदेव यास हंटून मार्गे फिरावे ठागलें; त्या समयी तो शहराजवळचा 
किल्ल्यांत परत येऊन राहिला. तो किल्ला मजउद होता, 
व त्या धांदलीमर्थ्ये त्यांत थोडीबहुत सामग्रीहि टाकठेली 
ती. रामदेव किल्यांत गेल्यावर अछ्लाउद्दीनास कोणी- च अडथळा केला नाहीं. मग त्यार्णे शहर घऊन टुट्ले; 
सावकारटोक यांणी आपलें इब्य कोठें आहे ते दाखवार्वे हणून त्यांचे हाल केले; आणि चाळीस हत्ती व राजांचे 
कांहीं हजार घोडे नेठे. या वेळापूर्वी अशा रीतीर्ने डब्य 

.__ मिळविण्याकरिता मुसलमानलोकांनी कोणावर जुटूम के- 
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हे होत आहे, इतक्यांत अछाउद्दीनाने किल्लयास वे- 
ढा दिला, आणि अशी आवाई उठविली, की मी बादशाहा- 
ची जिळ्बींची फोज घेऊन आलो आहे; तेव्हां स्व फोज उवकरच आल्यावर मग तुमर्चे कांही चाठणार नाहीं. हँ वर्तेमान ऐकून रामदेवराव तह करण्याविषयी उताविळ झा- 
ला; आणि मुसलमानठोकांचा फायद्याचा असा तहनामा- 
हि त्याणें कबूल केला. इतक्यांत त्याचा मुलगा किल्यांत 
न सांपडतां मोकळा राहिला होता, तो अकस्मात मोठी फो- 
शे जमातून परत आला. त्यास मुसल्मानठोकांबराबर युद्ध करण्याविषयी बापार्ने निषेध केला; ते न ऐ कून, तो अ- शाउद्दीनावर घसरला. पुढे लढाईमध्ये मुसलमानठोक हरता- त॑ असे दिसून आलें; इतक्यांत किल़लयांतील लोकांवर नजर रैविण्याकरितां कांही स्वार गेविलेले होते, ते अकस्मात् ये- ऊन हिदुलोकांवर पडले; तेव्हां जी बादशाहाची मुख्य फो- ज॑ येणार, तांच ही आली अर्से यांस वाटून मोठा गोंधळ शाला. तो पुनः सुधारेना. याभमाणें सुसलमानलोकांचा जय झाल्यावर अल्लाउद्दीनानें आपलें मागणें वाढविले. ड्- कडे राजाला दुसरी कांही मदत येण्याची आशा होती, या- मुळे ती लढाई आणखी वाढून कदाचित मुसलमानांचा ना- शे झाला असता; परंतु देववशात् किल्लयांतीठ ठश्करचा लोकांस अकस्मात समजले; कौ किल्ल्यांत सामग्री वढवि- त्या वेळीं दाण्याचे गोण न्यावयाचे, ते चुकून, मिठाचे गेले, त्यामुळे आपली बहुतेक अन्नसामग्री खपत आली, हे वर्त- मान राजास समजतांच तो तह् करण्यास आधे- देवगडच्या क खुशी झाला. नंतर त्याणें इलीचपूर, व त्या राजा शर- खालचा मांत, व॒ शिवाय पुष्कळ पैसा व जवा- "आला. 
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याविषर्यी बादशाहास न समजून काळजी लागली होती; परंतु डब्याची व कौर्तींचीं ओझीं घेऊन तो परत येत आहे, अशी बातमी जेव्हां बादशाहास छागली, तेव्हां यास शुद्ध आनंद साहा. त्या वेळी याचा मधानांतून जे मोठे दूरदर्शी होते, त्यांचा दृष्टीने हे सर्व छत्य निराळ्या रीतीचें असे दि- सून आठे; आणि अल्लाउद्दीनाचें धाडस मोरे आहि, यावि- षर्यी तूतेच झालेलीं अत्यक्षममाणे पाहून, व त्याजवळ 
ठशकरहि पुष्कळ झाले हं पाहून, त्यांणीं बादशाहास अशी 
मसलत दिली, कीं आपला बेभरवसा उघड नकरितां, सांम- तची अल्लाउद्दीनाची फोज आपापल्या लुटीची व्यव करण्याकरितां घरोघर गेल्यानंतर, पुनः दुसरी फोजतो न जमवी अशी कांहीं तजवीज करावी. हा बादशाहा उदा- र स्वभावाचा, याणे तें कांहींच ऐकिले नाहीं; त्यामुळें हा अहाउद्दीनाचा कपटविद्येचा पाशांत सांपडला. 

तो मकार असा,--आपले शेक आपल्याविषयी वाईट मसलती कारेत आहेत, आणि आपण इहुकमाशिवाय स्वारी केली हणून बादशाहाची आपणावर गैर मर्जी होईल या भीतीने घाबरूत गेलां आहें, असें अल्लाउद्दीनाने सोंग घेत- ले. नंतर आपल्या सारिखाच कपटी व विलक्षण पाताळ- यंबी असा आपला भाऊ अलझुखान हा बादशाहाकडे पा- ठविठा. त्याणें आपल्या इलत्याचा राग शमवावा, आणि अल्लाउद्दीनास जोखमांत नपाडितां आपणास जोखमांत पा- इन बादशाहाने अछाउद्दीनास भेट यावी, असें बादशाहास फसलावून कबूल करण्याचे काम अलफ्रबानावर सोपलें. पढे त्याचा सांगीवर्त्त बादशाहा आपली फौज घेऊन करेकडे नघाळा; नंतर थोडक्याच स्वारांनिशी पुढे जाऊन बहुधा 
१९ 
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_ ब अन्याय पेमेत्कारिक गोष्ट घडून भली 
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एकटाच गंगानदी उतरला. पढे अछाउद्दीनाची व याची 
भेट झाली, तेव्हां अछाउद्दीन याचा पायी पडला. च्या 
समयी तो सात्विक,वृद्ध जछाठद्दीन मीतिभावानें त्याचा गा- 
छावरूल हात फिरवित आहे, आणि मी तछा लहानपणापा- 
सून वाढवून आपल्या मुलांपेक्षा तुजवर विशेष मीति ठेविली, 
असे असून, तूं माझा विश्वास धरिला नाहींस, असा त्यास 
राग भरत आहे, इतक्यांत पूवा मारेकरी ठेविठेले होते त्यांस 
जल्लाठद्वीना- अछाउद्दानाने खूण करितांच, त्यांणी तत्क्षणी 
स मारकस पुढ घुसून बादशाहा'चा व्द्द्यस्फोंट केला. या- 
घाठून मा रिळे, इ*्स* "पै शिर भाल्यास टोचून अछाउद्दीनानें ठश्करां- 
१२९५ जुले त व शहरांत सर्वत्र फिरविले. जलछाठदीनानें 
89स०६९2 सात वर्षीवर राज्य केलें होते, त्यावरून यास 
रमजान चंद्र मारिठे तेव्हां यांचे वय ७७ वषीवर असावें 
चि या.घातकी. कर्मामध्ये अछाउद्दीनास जे 
लोक सहाय होते, त्यांचा कशा दुदेशा होऊन. ते माणास 
मुकले, याविषयी फिरिस्ता हा ग्रंथकार मोग्या आनंदाने 
वर्णन करितो. असें दुष्कमारचे शासन झाले, हे पाहून आ- 
नंद होणें, हा मनाचा सहज धर्म आहे; परंतु मत्यक्ष जाणें 
हे मूळ विश्वासघाताचे कर्म उद्भवून आपल्या काकाच 
वध करविला, असा जो पितृव्यघातकी व्या'चा मरेपर्यंत 
अखंड'भरभराठ होत गेंठा, हे पाहन इतरांचे पारिपत्य क्षा- 

ल्यानं विशोष समाधान वाट्त नाही . 

जलछाठदींनाचा वेळीं. विशोष वर्णन करावयाजोग 
टदेवपिसें नव्हतं; तथापि याचा कारकौर्दीत्तः एक 

ी, विजवरून या 

'बिल- ठोकांचा अगदी भोळसरपणा दिसून येतो. लो 
'. असा,-<इराण देशांतील राहणारा सद्दी मोला 

भॉळसरपणा 
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नावाचा एक दरवेशी दिलीमर्ध्ये आला. तो पुष्कळ देश 
फिरलेला होता, आणि त्या काळचा बहुतेक मख्यात लो- 
कांची व त्याची ओळख होती. त्याणें दिल्लीमध्ये एक 
विद्यालय स्थापिले, आणि एक मोठें अन्नसत्र घातठें; तेथे 
फिरिस्ते ठोक, फकीर लोक, व दुसरे सर्व तऱ्हेचे लोक, यां- 
स त्याचा खचाने अन्न मिळत असे, तो स्वतः फकत तांदुळ 
खात असे. त्यास बायको नव्हती, व दास दासीहि नव्ह्- 
स्या. असें असून त्याचा खर्च पाहिला असतां अतिशय 
सर्पातमान् उमरावारचाहि सामथ्यांबाहेर होता. तो अति- 
शय धर्म करित असे; तसाच बंडे लोकांस आपल्या घरां मो- 
ख्या समारंभाने मेजवान्या करी; आणि कोणी मोठ्या थोर 
कुळांतील गृहस्थाची आपत्ति दूर करण्यास दोन तीन हजार 
सुवणेमृद्रांचा अशा रकमा देण्यास मार्गे पुढे पाहत नसे. 
तो कर्धीहि मशीदींत जात नसे, आणि त्याचीं मर्ते कांहीं च- 
मत्कारिक असत. तथापि त्याचा धरमनिेविषयीं कोणीहि 
अंदेशा काढिला नाहीं. त्याचा वर्तणुकेवरूत जरी त्याविष- 
यी लोकांचा मनांत पुष्कळ वहभे आले, तथापि त्याचा धर्मा- 
वर अविश्वास आहे असे त्याविषयी कधीं कोणी बोलला 
नार्ही. त्याजवळ परीस आहे, अशी अथम लोकांनी अट- 
कळ केली होती; पुर्ढे त्याचा बेत राज्य मिळविण्याचा आहे 
असे लोक कुणकुण लागळे; आणि या भयानक संशयाऱचा 
बाऊ होतां होतां, शेवटीं त्याणे बादशाहास मारण्यास मारे- 
करी तयार केळे आहेत, आणि त्या गडबडीत त्याचे कार्य 
साधण्यास त्यांचे दहा हजार साथी तयार आहेत, असा 
न्पाजवर रोकडा आरोप आला. हे झाकलेले संकट पाहून 
बादशाहा भ्याला, आणि त्याची स्वाभाविक उदारब्राद्धिहि 
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त्या योगानें पळून गेली, असं दिसते. नंतर कोणी एक परुष 
व्यास साभल आहे असे ररवून, त्याणे तोहभत आणिल्या- 
वरून बादशाहाने सिहो मोला व त्याचा मख्य सहाकारा 
यास कद केले; परंतु एका वहमेंदार साक्षीचा जबानावरून 
तयाजवर याचाने शाबिदी होईना, तेव्हां सिद्दी मोठा व | 
त्यांचा साथी यांचा सांगीवरून बादशाहाने शहरा समोरचा 
एका मदानात मोठी आग पेटविली, आणि तींत आपला ॥नि- 
दोंषीपणा स्थापण्याकारितां त्यांणीं दिव्य करावें, अशी त्यांस 
परवानगा दिलो. जेव्हां तो वेळ आला तेव्हा ह त्य मड - "मदा शासत्राममाणे अयोग्य असून, स्वाभाविक बद्धां्चाचडि 

॥वरुद्ध आहे,अस सवे अधानांचे बालण पडल; तेव्हां ते बाद- 
शाहान कवूर करून, त्या वहमी लोकांस बंदींत ठेवावे असय 
डैकून केला, त्याममाणे त्या लोकांस तरुंगांत घेऊन जात 
असता [कतीएक फकीर ठोक सिद्दी मोलावर. तरन पडे 
आणि त्यांणीं बादशाहाचा देखत त्यास मारिले. त्या लो- 
कास बादशाहाचे कदाचित् सुचे नसो; परंत त्यां स याचा 
आक्रय खरा. तो मरेपर्थेत मी निर्दोषी आहे असे हणत 
हाता; आण बादशाहाने आपला छल केला, म्हणून “तुझा 
नाश हाईक ”असा त्याणें यास शाप दिला. त्या वेळीं ज- छालुद्दींन फार घाबरा झाला इतक्यात झसासूर वारा सुटना ण ३ झाल्या, तेणेंकरून सर्वे- ठोकांस भीति पडली; पु- ढे लवकरच बादशाहाचा वडीक मलगा वारला; पाऊस गडा त्यामुळ पुढ दुष्काळ झाला; शेवटीं बादशाहास भर्य- 
कर मृत्यु माप्त झाठा; आणि याचा मत्यक्ष कुटुबातांल को- 

शह गादी निळाली नाहीं; वर सांगितठेळे अधर्म चे व 
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अन्याया'चें आचरण केल्यामुळें इ*वरी क्षोभाने या सर्व गो- 
षी घडून आल्या, असें ठोक ह्मणूं लागले. | 

२ अलाउद्दीन खिलजी. 
_ जेव्हां जल्लाठुद्दीन मेल्याची बातमी दिल्लीस पोचली, 

तेव्हां त्याचा स्थानी आपल्या लहान मुलास बसवावे हणून 
त्याचा विधवेने कांहीसे हातपाय हालविले; परंतु जेव्हां 
अलाउद्दीन दिछीजवळ आला, तेव्हां ती तेथून द० स 
सुतानास पळून गेली. तेथे. जछालुद्दीनाचा ५२५ 
घाकी राहिलेला दुसरा मुलगा सुभेदार होता; त्या रि" मि 
त्यांचा गुंफेतून अछाउद्दीनानें त्यांस खोर्टे वच- *"*- 
न देऊन फसवून आणिलें; आणि दोनहि शाहाजाद्यांचा 
प्राण घेऊन, राणीस अटकेत टाकिले. 

इतकी पार्पे करुत अहछाउद्दीनार्ने अधिकार मिळवि- 
जा; परंतु छोकांची मीति पुनः आपणावर बसावी ह्मणून - 
नसाफानें कारभार करण्याविषयी हा यत्न करूं लागला. हा 
लोकांस पुष्कळ द्रव्य व किताबती देत असे; धमांविषर्यी 
याणे मोकळा हात राखिला होता; तसेच नाच, तमाशे वगेरे 
मोख्या बंडेजावींचा सुकाळ सोडिला होता; परंतु याममाणें 
हा ठोकांचीं मने शांत कारिेत असतां केव्हां केंव्हा लोकांचा 
उच्छेद करी, आणि याचा अनावर स्वभावास याणें कर्धी- 
हि आवरि्ठे नाहीं, त्यामुळें जरी याणें यत्न केले, तरी या- 
वर छोकांची चांगली मरीति बसली नाहीं. यार्जें राज्य पु- 
ष्कळ दिवसपर्यंत भरर्घोसानें चालले, तथापि त्यामध्ये ह्- मेशा फितुरे, बंडे, हीं होतच असत; आणि याचा स्वतांचा 
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कुटुंबांतील, व तसेच याचा पूर्ण भरवशा चे जे ठोक, यांविष- 
यींहि वहमे येऊन यास रात्रदिवस जावचित असत. 

पूर्वी शाहाबुद्दीन याणें गुजराथेत जें ठश्कर ठेविलें 
इ*स« १२९७ टोते, तें पुष्कळ दिवसांपूवी परत गेलें होते 
हि*स० ६५५७. आणि पुढे तेथील राजा पुनः स्वतंत्र झाला हो- 
“री ता. त्यावर अललाउद्दीनार्ने स्वारी करूत तो 

____ देश पुरा जिकून टाकिठा. त्यावेळीं याचा 

माऊ अलिफ्रवान आणि वजीर नुसरतरखान हे याचा ल- 

श्कराचे सरदार होते. त्यांणी लागलाच तो मांत आपल्या 
ताब्यांत घेतला; त्या वेळीं तेथील राजा जवळच दाक्षिणे- 
मध्ये बागलाणमांतांत पळून गेला. 

हृ ठलश्कर दिलीस परत येत असतां, त्यांतील ठोकां- 
नीं मिळविलेली ठूट सरकारास द्यावी अशी बादशाहाने स- 
क्ती केली; त्यामुळे मोठे फितूर झाले. त्या मसंगी वजीरा- 
चा भाऊ व बादशाहा'ा पुतण्या हे मारले गेले. शेवटी त 
बंड मोडून, त्यांतील कांहीं ठोक माणास मकले; बाकीऱने 
रतनभोरचा राजाचा आश्रयास जाऊन राहिले. त्यांचा 
बायकामुलांसुद्धां कुटुंबांची बादशाहाने कतल करविली 
त्या काळीं असल्या दंग्यांमध्ये हमेशा मोंगठलोक हे ममुख 
असत; तसेच याहि बंडांत कांही मुसलमान झालेले मोगरू 
होते; ते पळून जाऊन रतनभोर एथे राहिले होते; पढे जेव्हां 
तो किल्ला घेतला तेव्हां त्यांस मारून टाकिले. 

(२) बाबर बादशाहा हा जात्या तुर्की होता; परंतु याची आई मोगली 

 कुळांतील होती, असें असून त्याचा चाकरीस मोगल होते त्यांविषर्यी 



प्र०२ खिळूजी वंशाचे बर्तमान. २२३ 

__ पूर्वीचा वर्षो मोगलछोकांनीं पंजाबावर स्वारी के- 

ली होती, तींत त्यांचे नुकसान होऊन त्यांस ह- 
टन जावें लागलें होते. या सुमारास त्यांणी आ- काजे सडे 
णखी एक हल्ला केला, त्यांतहि ते तसेच फसले. 

त्यानंतर देश घेण्याचा, व छुटीचाहि उद्देशाने त्यांणी एक 

भचंड स्वारी केळी; तीत मावरुठनहरभांताचा वि 

बादशाहा दाऊद खान याचा मुलगा कुतठुष 
खान हा सरदार होता, असं फिरिस्ता वर्णन 
करितो. छतळुघ खान हा समोर दिछीवर चाठून आ- 
ठा; त्यास आड येण्याकरिता जी हिंदुस्थानी फोज गेली 
होती, ती, तो कुतठुघ खान जसजसा पुढें येई, तसतशी 
मार्ग हटत जाई; आणि त्या वेळीं आसपासचा मुळुकांतील- 
हि सर्व लोक पळून दिलीस गेले होते, त्यामुळें तेथे ठोकांची 

इतकी गर्दी झाली, कीं रस्त्यांतेन कोणाचा शिरकाव हो्टे- 
ना; त्यामुळें वाटा बंद पडल्या; अन्नसामम्री बहुधा लव- 

करःच आटोपून गेठी; आणि थोडक्याच दिवसांत त्या ठो- 

कांची देन्यें व संकटे, यांचा भरीस दुष्काळाची भर थेऊन 
पदळी. | 

पूर्वी अळाउद्दीनाचा इरादा या लोकांबरानर प्रद 
करण्याचा नव्हता; परंतु आपल्या लोकांची अशी दशा 
पाहून यास लढाईस उभं राहणें भाग आठे. मग याणे , 
जेवढी फोज जमा करवली तेवढी केळी. या अतिमोख्या 
लढाईत केवळ झफरस्ाननामक सरदाराचाच पराक्रमाने 
अल्ाउद्दीनास जय मिळाला. हा सरदार परवीपासून जअ- 
ख्यात होता; परंतु त्याणे मोठें शोय करुन जीं जां कार्म 
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बजाविलीं, तेणेकरून अलाउद्दीन, व या'चा भा- 
त्यांचा द ऊ अलिफ्रबान या दोघांचाहि मनांत यावि- 
ड झाला. पेर्यी पूवीच देषभाव आला होता. यास्तव तो 

मांगठलठाका'चा पाठलाग करित असतां. त्यांणी 
समजून उमजून त्याचा मागून कुमक केली नार्ही; यामळे 
इकडे त्यांचे ठोक कमी झाले, असें पाहून ते त्यावर परतले 
पुढ ता तव्याजबराबर आपल्या कांत्तांममभाणे लढला. परतु 

शेवर्टी मोगललोकांर्नी त्याचे व त्याचा टोळीचे तुकडेतुकडे 
करून टाकिले. या लढाईमध्ये उभयपक्षींची अपार सेना 
जमली होती; इतकी माझा वेळापर्यंत कधींहि एका राशीस 
आली नव्हती, असें फिरिस्ता याणें वर्णन केलें आहे 

| याममाणें या संकटांतून सुटल्यावर सुमारें एका वर्षानं- 
इ० स० तेर अलाउद्दीन याणे रतनक्षोरचा किला 
१२९६९ हि० घेण्याकरिता, आपला भाऊ व वजीर यांस ब- 
“० ५५१. रोबर देऊन, फोज पा्टोवेठी. तिणें रतनक्षो- 
रा जवळच झाई हणून एक ठिकाण आहे तें घेतलें, आणि 
पुढे त्या किछ्यास वेढा देण्याचे काम चालविले; त्या का- 
माची सुरुवात होत असतां, किल्यावरून कोणी यंत्राने 

दगड मारिला, तो वजीरास लागून तो मरण पावला. नंतर 
किल्ल्यावरील लोकांनीं एकदम हंछाकरून वेढा देणारांस 
हटविले; तेव्हां ते झाई एथें मार्गे पडून, दिल्लीहून कुमक ये- 
ण्याची वाट पाहत राहिले. हे वतेमान अछाउदहीनास 
कड ऑऑऑऑऑऑशऑऑशशाावाााृवआााािबबऑऑॅऑगऑॅऑऑऑऑॅऑऑॅऑऑंऑ॒ऑराृथ॒ाज्ाआआज्ज्््् 

बडबड अ बायजा य क डड अड 

. (३) हा किला दिलीचा बादशाहांचा हातांतून केव्हां गेला होता 
सैमंजत नाहीं; कारण पूर्वी इ स० 9२५९ त बंडवाले लोकांनी त्यास 

दिला. असतां. त्याचा संरक्षणाथं दिल्लीहून बादशाही फोज आली 

“होती, असे वर्णन अहे | 
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समजतांच याणे वेढ्याचें काम स्वतः चालविण्या*चा निश्चय 
केला. 

इतक्यांत यास एक अपाय घटून आला, त्यामुळें हा 
जीवासच मुकणार होता. ता मक्रारः-“पूर्वी यार्णे 
जा रीतीनें आपल्या घुलत्यास मारूत राज्य सं- घ्याचा र 
पादन केलें होते, त्याचममाणे ही स्वारी तसार लत. 
करुन जात असतां, याचा पुतण्या शाहाजादा 
सुलेमान याचाहि मनांत तसे करण्याचें आलें. त्याची 
दरबारांत मोरी असामी होती; तेव्हां अछाउद्दीनाची पू्वी- 
ची, व आपली सांमतची स्थिति एकसारखी आहे, यास्तव 
त्यासारिखे आपण केलें असतां आपणासहि राज्य मिळेल, 
असे त्यास वाटले. पुढे एके दिवशीं अछाउडीन छावणी 
सोडून लांब शिकारीस गेला होता, तेब्हां पारधीचा कामा- 

मुळे याजवळ दोनतीन लोक मात्र राहिळे होते. अशी 
वांगडी सॉथि पाहून सुठेमान हा कांहीं नवीन झुसलमान 
झालेऊे मोगळ बरोबर घेऊन यापुढें आला, आणि अल्ला- 
उद्दीनास त्यांचा उद्देशाविषर्यी संशय येण्यापूवी च त्याणे बाद- 
त्या मोगललछोकांनी नेमके यावर बाण सोडिले; शाहास मार- 
तेणेकरून अलाउद्दीन बेसावध होऊन जमीनी- ए्याचा यत्न 
वर पडला; तेव्हां आपलें कायं साधले असें ही 
सुठेमान यास वाटून, तो लागलाच घोंडा फेंकून 
छावणींत गेला, आणि बादशाहा भेला, व आपण 

गादीवर बसला, असे लोकांस कळवून चाठीममाणे 
आपल्या नावाची दाही फिरवावी असा हुकूम करि- 
ता झाला. याममार्णे सठेमान हा तक्तावर बसून मोग्मो- 
व्या सरदारांचे मुजरे घेत आहे, इतक्यांत अलाउद्दीन 
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हळूहळू सावध झाठा; आणि याचा वारांस पद्या दिल्य] 
झाइ एथ जाऊन आपल्या भावास मिळावे असा निर 
कारता झाला. परतु याचा एका सरदाराने असे सांगित 
का यासमाणे आपण आपल्या पुतण्यास त्याचा अधिर 
"कका स्थापण्यास फुरसुद देऊं नये; आपल्या फोजेचा ने 
वसा करण्यास आपणास कांही कारण नाहीं; यार्का 
आपण ठश्करचा लोकांचा नजरेस पडावे. हे शहाणप' 
च बारणे अलहाउद्दीनास मान्य झाले. मग याणें आप 
वार्चा बत सोडला, आणि घायाळ असतांहि घोड्ये 

बरून हा आपल्या छावणीकडे चाठला. जातांना ब 

सामया [भळविण्याकरितां कांही ठोक जात होते, १ 
भट; असं हाता होतां याचा परिवारास पांचर्श घोडे 
ल; इतक ठोक घेऊन आपल्या. भरछावणीचा समोर ए₹< 
टेकडीवर जाऊन हा उभा राहिला; आणिव्या वेळी जे 
भ्र छत्र राजचिन्ह होते,ते सवे लोकांस तेथून दाखविता : 
ला. यास पाहतांच सगळी फोज धांवत येऊन मिव्ठा 
तेव्हां तो राज्य बळकावणारा बहुधा एकटाच आपण रा 
.. टो असे पाहून, आपल्या घोड्यावर बस 
मारा कळा आणि जीव बचावण्यासाठी मार्गपर्ढे न पाः 

___ पळून गेठा. अंछाउद्दीनाचा लोकांनीं त्याचा 
ठलाग करूल,त्यार्चे डोके आणून बादशाहाजवळ हजर 8 
याणे सुलेमान याचा दुसऱ्या भमद्दगारांचा शिरच्छेद वे 

नंतर बादशाहा आपल्या भावास जाऊन मिळाल 
-_. . .. याणे लवकर'च रतनभोरास पुनः वढा 7४ 

'मोंडून य र बकिळे आणि आपला बशत्ते केलो; परंतुतो [व 

_, /: : हाती आठा नाहीं. इतक्यांत याचे दुसरे 
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) असें यास वर्त- 
| बस्तास स्वतः जाण्याचे कारण 

ह्मणून बंडांची कांहीं 
ः झाले तें यांहिपेक्षां चम- 

स्कारिक झालं. त्याचा मकार -णंदिषल्टी एथे एका मख्य उ- 

ढोंग करून त्यास मारून टाकि- 
लोक बराबर घेऊन, शहर बळ- 

जर 

जमविलेल्या बाजार डुणग्यास 

स्त केल्यामुळें या उर््पातापासूत वाईट प 
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अपराध नसतां त्यांचे माण घेतले. 
हृ वर्तमान होत असतां रंतनभोरचा वेब्याचे कास पघ- 

इ० स० टें 'चालठेंच होते. शेवर्टी एका वर्षानंर तो 
33००,है* किल्ठा पाडाव झाला, तेव्हां अछाउदीनार्ने ते- 
००००. थील राजास, त्याचा कुरंबांतील सर्व मनर््स व 
त्याची सवं सेना, यांसहित गार मारिले. 

| पुढ इसवी सन १३०३ मध्ये भेवाडांतालि 

क 3 हि » . चितूरनामक मंख्यात किल्यावर अछाउड डी- 
स० ७०३. नाने स्वतः स्वारी केटी. 'चितूर ह॑ सेख्याद्ये 
ला तितला जातीचा राजपूतलोकांचे मुख्य स्थान होर्त र. 
वि किल्ला अछाउद्दीनाने घेऊन तेथील राजास वॅे- 

द केले, आणि आपल्या वडील मलास तेथे सुभेदार च्छरून 
डेंव्ठें. दुसऱ्या वर्षी राजाने पळून जाऊन मोटी फोन सव्च- 
मक््ला; तंव्हा अलाउद्दोनान विचार पाहून तो किला ख्या- 
लदबनामक दुसऱ्या राजपूत राजाचा स्वाधांन कळल्ठा 
मालदेव हा अछाउद्वीनाचा कारकीर्दीचा अखेरीचा खुसा- 
रापयंत दिछांचा बादशाहास खंडणी देत असे. शेवटी '- 
वांचा राजाचा हमीरनामक एका पत्राने त्यास तेथन हांव्क- 
न लाविलें 

_. _. », याभभाणें अलाउद्वदीनाने मठक सर करण्याचें काम 
चालविलं असतां, मोगलठठोक पनः स्वारी व्ह रू- 

मोणळठी- न दिल्लीवर आठे, असे यास वर्तमान लागे 
फेल स्वाऱ्या. तेव्हा हा परतून आला; परंत वाटेन पष्कव्ठ पँरे- 

.___ कारणी यास बंदोबस्ताकरितां ठोक खेवावे ठारास्के; 
) सांभतचा उदेपुरुचा राणा हा या वंशांतील आहे. तो राप- 
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तेणेकरून याची फोज इतकी कभी झाली, की दिल्लीस 

आल्यावर शत्रसमोर लढाईस उभे राहण्याचे सामर्थ्य नाही- 
सें होऊन, यास आपल्या ळावणीसभोवार खंदक खणून त- 

ळ देऊन राहणे भाग आलें. 

त्या वेळीं त्या मोगलळोकांजवळ बहुधा फार दिवस ल- 
ढाई चाळविण्यापुरती सामग्री नव्हती,यामुळे ते युद्ध नकरितां 

माघारे गेळे असावे. परंतु त्याविषयी, त्या वेळचे भक्तिमा- 

न लोक हण ठागठे, कीं निजासहोनाळा झणून जात्या 

वेळीं मख्यात साधू होता, त्याण इवराची मा्थना कल्या- 

वरूत त्यांस भीति पन ते पळून गेळ. पुढील 

दोन वर्षात मोगळलोकांनीं तीन वेळा हले के- १३७ _.. 

छे, त्यांत एका स्वारीत पंजाबचा उत्तरमांतांतून ९० स० 
१ छे व 

येऊन ते रॉटिलखंडांत गेले होते. हेत्यांचे 
न प्रक क$. हरी बे लन  ज.!- 

शेवटचे हल्ले. यापुढे पुण्कळ वर्षेपर्यंत मोगल- 1 ८ .. 

लोक आले नाहींत. बंदू झाळे 

वरील मोगळलोकांचा लढायांत जे बंदीवान सांपडत, 
त्यांस दिलीस पाठवून त्यांतील सरदारांस हत्तीचा पार्यी बां- 
धून मारुत टाकीत, आणि इतर लोकांस भेंडरांसारिखे कापू- 
न काढीत. 

अळछाउद्ीन गादीवर आल्यापासून यास अगदीं 
सतत दुसरीं कामं असल्यामुळे, याचे दक्षिणे- 
कडे कांहीरसे लक्ष कमी कझाळें होते; तथापि यास पुशिणत 
आपल्या तरुणपणचा पराक्रमांच विस्मरण | 

( ५ ) एके समर्था ९३०० लोक याप्रमाणें मारळे गेठे, असे कि- 
रिश्ता यणन करिना, 

* ३० 



२३० हिंडुस्थानाचा इतिहास. भ० 3३ 

पडले नव्हते. जेव्हां ( इ० स० १३०३ झ० हि० स० ७०३ त ) अलाउद्दीन हा चितूर एर्थे स्वतः स्वारी करून गेला होता, तेव्हां गोदावरीचा दक्षिणेस वरंगूळनामक सेलंगणा- 
ची राजधानी होती, ती घेण्याकरिता याणे बंगाल्यांतून फोज पाठविली होती. अलीकडे देवगडचा राजानें आ- 
पली खंडणी बंद केली होती, झणून त्यार्चे शासन करण्या- करितां याणें मोठी फोज तयार केठी, आणि ति जवर म- 
लिक काफूर नावाचा सरदार नेमिछा. काफूर हा ख- वास होता. तो पूर्वी खेबायतेस एका सावकाराजवळ गु- छाम होता. पुढे जेव्हां अळाउद्दीनानें गुजराथ घेतली, ते- 
व्हा काफूर थास त्याचा धन्यापासून जळुमाने आणिले. 
मग तो बादशाहाचा तेनातीस छागठा, आणि बादशाहाची त्यावर अतिशय मर्जी बसून त्यास मोठी मोठीं कामे मिळत चालली. याममाणे हा नीच जातीचा मनुष्य वकर वाढ- ल्यामुळे, उमराव लोकांस फार त्रास आला. | 

बर सांगितल्याममाणें काफूर याची नेमणूक होऊन, 
तो फोजेनिशीं माळव्यांतून व खानदेशांतील 

री वक हे*  उछूतानपुरावरून देवगडास आला, आणि वे- स* ७५०. ढ्यारचें काम सुरू करण्यापूवा त्याणें सर्व म- | हाराष्ट्रदेश ठुटून फस्त केला. तें पाहून अशा सरदाराशी भापण. युद्ध करून निफळ आहे अशी रा- मदेव याची खातरी होऊन, तो किल्ट्यांतून काफूराजवळ आठा, आणिं त्याजबराबर दिल्लीस जाग्य जे कबूल क- रिता झाला. पुढें रामदेव दिल्लीस गेला; तेथे बादशाहाची "यावर खुश मर्जी होऊन, त्याणें त्याचा अत्यंत सन्मान के- _ हा आणि मोठ्या मतिहेनें त्यास स्वदेशी जाऊं दिलि, 
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तेव्हांपासून मुसल्मानलोकांबराबर त्याणें कधीहि वेर 
केले नाहीं. 

या स्वारीमध्ये गुजराथचा सुभेदार अलप स्थान 
( बादशाहाचा भाऊ अलीफ स्वान तो निरा- 
ळा ) यास काफूर याचा कुमकेस देवगडास ेवळदेवीची 
जावें असा हुकूम झाला होता. त्याचा जा- 
ण्याचा रस्ता बागलाणांतून होता; त्या मांतांत गुजराथ'चा 
राजा पळून दडून राहिला होता; ती कथा पृर्वीच सांगितले- 
री आहे. तो राजा पळत असतां त्याची स्री कवला दे- 
वी ही मुसलमानांचा हातीं सांपडली. ती पुढं अलछलाउद्दी- 
नाचा जनानखान्यांत गेल्यावर, तिर्चे सौंदर्य व बुद्धि पाहू- 
न बादशाहाची तिजवर फार भीति बसली. वर सांगित- 
ल्याममाणे गुजराथेतून बागलाणचा वाटेने फोज जाणार 
असे ऐकून, तिणें बादशाहास विनंती केली, की माझी मल- 
गी देवल देवी अद्यापि राजाबराबर वनवासांत आहे, ति- 
ला तजवीज करून त्यापासून आणावी; त्यांवरूत अलप 
खान यास त्याबाबद हुकूम झाला होता. यास्तव सामो' 
पचाराने राजा आपली मुलगी हवाली करील, तर त्याचा 
कांही चांगला बंदोबस्त करून यावा अर्से मनांत आणून, 
त्याममा्णे राजास कबूल करण्याचा अयत्न चालवित होता; 
परंतु राजाने त्याचे बोलणे नाकबूल केलें; तेव्हां अलप स्था- 
नानें त्यावर चढाव केला. त्या पूर्वी देवगडचा राजा रा- 
मदेव याचा मुलाने देवल देवी ही आपणास द्यावी, असें 
मागणे केलें होते. परंतु कितीहि मोठा मराठ झाला, त- 
थापि तो राजपूताचा कन्येस वर योग्य नाही, असें तिचा 
घापास वाटून, त्याणे त्याचीं सवे बोलणीं नाकबूल केलीं 
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हाता; परतु सामअत आपणावर बेतठी असे पाहून नार्री चे 
रुकार [दठा, आणि काही परिवारासह आपल्या कच्येस 
दवगडास रवाना केली, ती निघून गेल्यावर अलप श्व्हह्न 
याण ठागलाच राजाचा फाजेचा पराजय करून तिची आवा- 
ताहेत कठडा, परतु पाहता तो राजकन्या आपल्या हातां लून 
निसटून गेली; यामुळ त्यांचा जय झाल्यापासून त्यास व्कांच्ही 
आनद झाडा नाही. त्याणे विचार केठा की कवला दावी चे 
वजन फार आहे; बादशाहाचा स्वभाव उतावळा आहे>- आता- 
"१ त्या दावाचाह लक्ष या कामाकडेस लागले आहे; तेव्हां 
त्यांच मन[गत [सद्धास नेण्याविषयींचा उदयोग करणे छं इष्ट 
आह. अस मनात आणून, दुसरे सवे उद्योग सोडून, ती 
राजकन्या कशी साध्य होत्ये या विचारास हा लाराच्का 

' याणे पुष्कळ मयत्न केळे, तथापि कांही झालें नार्ही. उवपाण्णि 
देवगडापारून एका मजलेवर हा येई, तों यास तिची व्छांच्डी 
बातमा ठागला नाहा. पुढे एका दिवशी याचा छावप्पीं तूच 
वरूळ्चा ठणा पाहण्याकरितां कांही ठोक गेले होते, तेव्चां 
अकस्मात् त्यांची व त्या राजकन्येंचा स्वारीची गांग पडच्ठी, 
त्या. वेळीं यांस आपले संरक्षण करण्याकरितां तिचा परिव्या- 

' राबराबर लढणे आठे. त्या समयी तिचा लोकांची साँप्णीं 
वाताहत करून त्या राजकन्येस पकडून नेठें. परंत सििच्ठा 
मरण्याचे ह एवढे मोठ काम आहे, असं यांस माहित न्हळत्ट- 
त. एवढ रत्न मिळताच अलप् खान मोठा आनंदित घ्ला- 
ठा, आण वला घेऊन लागलाच दिछीस गेला. तेर्थे वा- 

- इशाहाचा वडील पुत खिजर खान हा तिचें सोंद्य पालन 
माहव झाठा, आणि त्याणे लवकरच तिशीं विवाह केल्ल्या... 
अमीर खुश्रू नावाचा कवीनें या दोघांचा क्रीडविष यां 
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फारसी भाषेंत एक सुरस काव्य केले आहे. 

त्या वेळीं मसलभानलोकांचे हिदूलोकांशी शरीरसंबंध 

होऊं लागले होते, असे या गोष्टींवरून दिसून येते; आणि वेरू- 
ळचा लेण्यांविषयीं इतिहासांत मथम'च हा ठेख आला आहे; 

या दोनहि कारणांवरून ही गोष्ट मसिद्ध असून व्यानांत ठे- 

वण्याजोगी आहे. वेरूळचा लेण्यांची मिश्रदेशांतीठ पि- 

रिमिडनामक मनोर्यांशीं तुलना करितात; परंत पाहूं गेले 
असतां, जरी दोहोंसाहि परथ्कळ श्रम लागले आहेत, तथापि 

बेरूळचा ठेण्यांत कारागिरी विशेष दिसून येत्ये. 

या स्वारीस काफूर गेला असतां, बादशाहाने स्वतः 

स्वारी करून गुजराथचा उत्तरेस मारवाडदेशांतील झ्ञालोर, 
व सेवण, हीं दोन ठिकाणे घेतली. 

काफूर परत आल्यावर, पूर्वी वरंगूळ एथे स्वारी पा- 
टविलेंठी होती तिजपासून कांहीं निष्पन्न झालें 

नाही, असें बादशाहास वतेमान समजलें. ऑआ- इ० स? 
वढ्या देशचा राजा याचें वरंगूळचा राजाशी त. ५. रर न 
पेमनस्य पडल्यामुळे, त्याणें अलछाउद्दीनाची तेलंगणांतील' 
काकळूत केल्यावरुत ही स्वारी बंगाल्यांतून 0 "ता 
अनोळख्या रस्त्याने पाठविठेठी होती. ती 

कोणत्या कारणानें व्यर्थ गेठी, आणि तिकडे इतके दिवस 
कोणत्या कारणाने लढाई लांबठी, याविषयीं कांहीं लेख 

हार्ही. याममाणें आपल्या फोजेने माघार घेतली हा डाग 
उडविण्याकरितां बादशाहाने काफ्रास पाठविले. मग 
काफूर हा निघाला; तो. देवगडावरूत उत्तरतेलंगणभांतांत 
ताऊन तो त्याणें ठटून फस्त केला, आणि तेथील राजाशी 
[द्धांत मोठा जय मिळवून, कांही महिनेपर्यंत बरंगूळचा 
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मजबूद किल्ला पाडाव केला 
हफूरास पुष्कळ इरव्य देऊन पढें निरंतर खंडणी दे 

ण्याचे कबूल करणें तेथील राजाचा नशीर्बी आलें 
दुसऱ्या वषी अछाउद्दीनाने कर्नाटकचा बछाळं 

| जावर स्वारी करण्याकरितां काफूर यांस 
4399 हि दक्षिणेंत पाठविलें. त्या वेळीं काफूर हा दे- 

स वगडा'चा वाटेने पेउणाजवळ गोदावरी उतरला, 
आणि मोडी लढाई करून; द 

जधानीवर जाऊन, ती घेऊन, तेथील राजास अट- 
__) केस टाकून, बछाळ राजांचा वंशाची समाप्ति करिता झाला 

| या स्वारींत काफूर याणे बाळ राजांचा राज्याचा 
गावर हला केला नाहीं, परंत मल्याळापासून 

मारे १०० कोशांबेर द्वारस डे नग "होके तेथे अयापि त्याचा नि- 
__. शोण्या सांपडतात. (१... 

. (<)यावेळी कला घ्याचें. नाणें. नः 
स्ता लिहितो, आणि याचप्रमाणें कांही अंशीं. अगदी 

'घे इतक्या हृळक्या कि- 
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अछाउद्दीनाने एकदम चाकरीवरून दूर केले. हे 
ठोक हमेशा दंगाई करित असत, तथापि अशा मोगललोकांची 
भविचाराने त्यांस एकद हांकून ठावण्याजोगा ६, स? ३३११ 
यांणी कांही अपराध केला होता, असं दिसत हि*स*७०११ 
नाहीं. त्यांचा चाकर्या निघाल्यामुळे ते नि- 
॥श॒ झाले, व त्यांतून कांहीं ठोकांनीं बांदशाहास मारण्या- 

ची मसरत केली; ती फुटून बादशाहास समजतांच याणे त्या 
सवे लोकांची कतल करून, त्यांचा कुटेंबांतीठ मनुष्यांस गु- 
कामगिरी करावयास विक्रून टाकविळे, या वेळीं १५००० 
मोगललोक मारले गेठे, असें फिरिस्ता वणन करितो. 

काफूर हा मागल्या स्वारीस गेला त्यावेळी, किंवा 
कांहीं वेळ त्या पूर्वीच, रामंदेवराव मरण पावला होता; 
त्यांमागून त्यांचा मुलगा गादीवर बसळा. त्याचें मन 
आापणाविषयी शुद्ध नाही, असा मुसलमानांस अंदेशा आ- 
लच होता. पढें त्याणे खंडणी यावयाचे लांबिवल्या- 
मुळे, आणि कर्नाटकामध्येंहि कांहीं गवगवा झाल्यामुळें 
काफूर हा पुनः बंदोबस्ताकारितां निघाला, या स्वारीत 
त्याणे, देवगडच्या राजाचा वध केला, सवे | 
महाराष्ट्र देवगड घेतळा 
महाराष्ट्र व कर्नाटक हे देश फस्त केठे, आणि महाराएदेश 
त्यांत जे राजे राहिले होते त्यांपासून खंडणी निकला 
घेतडी; याममारणे आपलीं सर्व कार्मे पार पाडून, ८०₹,५१२. 
तो माघारा दिल्टीस जाता झाला. | 

अलाउद्दीनाचे खाणेपिणे अनियमित असे. अशी 
अव्यवस्था फार डिवसपर्यैत वालल्यामुळें या काफूर याचा 
सुमारास याचें शरीर खचले. पढं हा जसज- मसलती ब 
सा अधिक अशक्त होत चालला, तसतसा त्याचें बणत. 
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आधकाधक अंदेशेखोर व चिडखोर होऊं लागला: त्त 
ठाक बहुधा सवे मनुष्यांवर अविश्वास कारंतात, त्यास काणा तरा एक कपटी परुष डोळे बाधून फसवितो, 3अकशीा चंडुधा जनाची चाठ आहे. त्याजमाणें अलछलाउडच्ा- 
नास काफूर याणे फसविले दा घाफर जसा उशार 
हाता, तसाच दुष्टबद्धीहि होता त्याचे अहाउक्दीच्ञा- जवळ फार चालत असे, - त्यामळे त्यावर बादशाहा च्चवी मजा हाती तिचा आड जे जे लोक येतील असं त्यास वाटच्ले याचा त्याणे नाश करून . टाकिला. नंतर बादशादाच्या मनात आपल्या मुलांविषयी क्रोध उत्पन्न हाइ असं केच्5 आण कदाचित् त्यांची आई हा आपल्या मठांचा व बाव्ड- 
शाहाचा एक्यभाव करण्याचा यत्न करील अस वाट्च्त 
त्या राणाशीहि अलाउद्वोनांचे वांकडे पाडिलें व्हाझ्र 
याण मथम अछाउद्दीनाचा मृनात असे भरवून दिलं व्झ्> 
आपण आजारी असतां आपल्या पुत्रांनी आपली अवगप्प- 
ना करून सांगीपन करण्याची हयगय केला; आणि आपलत्ट्य 

याण घ्यावा झणून त्यांची मसलत चालली आहे. आह्हा- उद्दान हा स्वभावाने फार निय होता, तथापि स्वतांचा पत्ठां- 
वर याची कांहीं ममता हाता असं दिसतें. त्यामळे च्या 
मरावयास टॅकेपर्यंत, याणें काफूर याचे कांही कबूल केल्ळ पाहा. शेवटे अतिशय चाहाड्या सांगून दोन वडील शाय- 
हैजाद व त्याची आई ( ह्मणजे बादशाहाचीच राणी.) यांस्थ 

' अहाउद्दानाकडून अटकेस टाकविठे. त्याच वेळी अत्तप्प 
रवान याचा सत्तेपासून भीति होती, आणि अलछाउडींन्ह 

_ मेल्यानंतर आपणास राज्य साधण्यास एवढाच मध्ये अआड- थेळी आहे असं जाणून, त्यास मारूल टाकण्यावि ष्यपीं 



म० २ तिळूजी बंशाचें वतमान. २१७ 

काफूर याणे बादशाहाचा हुकूम घेतला. 
याममाणे हा बादशाहा अंध होऊन काफूर याचे ऐ- 

कू छागळा, त्यामुळे याचा कारकीदीत विशेष जुठूम हो- 
ऊन, सवे मजा नाखुश झाल्या. दरबारांतील उमराव लो- 
क त्रासळे, गुजराधेमर्थ्ये बंड झाठे; राणा हभीर 
याणे या सुमारास चितूर परत घेवळें; आणि रा- १ पयत 
मंदेव याचा जांवई हरपाळ याणें दक्षिणेत मोठा राजपृतांनी 
उठावा करून पुष्कळ मुसलमान किळदार हाकू- ६४ पत 
न छावळ, .. ._. न अडाउद्टोन हा वतेमाने एकामागून एक आल्यामुळें मरण पाव- 
घादशाहास क्रोधाचा लहरी येऊन त्याचें दुख- का 
णे जडावलें, नंतर थोडक्यांतच अछाउद्दीनाचा , ( पहत 
काळ झाला. यास काफूर याणें कांहीं विप्रम- हि"स००१६ 

क्क च तं व पॅ०्र्सवाळा, योग केल्यामुळे हा लवकर मेला असे हणतात. 
एकसत्ताक राज्यांत सतेचा कडाका मोठा असतो, 

तशी अघ्छाउद्दीनाची जरब होती; यामुळें ज- 
री हा मूख व छांदिष्ट, तसा'च निर्दय, व जुलमी 
होता, तथापि यार्णे पुष्कळ देश जिंकिले; इतंके दुसऱ्या 
कोणत्याहि मुसलमान राजास पूर्वी हिड्स्थानांत साध्य 
झाले नव्हते. याचे कित्येक कायंदे अकलेपासून दूर अस- 
त, व तेणेकरूत ठोकांस इजा पाचे; तथापि एकंदराखाली 
या'चा राज्यसंबंर्धी आंतीळ कारभार सुरळीत 'चाठला होता. 
सवे मांतांमर्थ्ये स्वस्थता होऊन भीति नाहींशी झाली; देशां- 
तीळ लोकांची संपत्ति वाढली, त्यामुळें मोग्मोग्या सरकारी 
व खासगी हवेल्या जिकडे तिकडे उग्ल्या; तशींच दुसर्या 
रीतीची सो्यें वाढली, व आणखीहि कांहीं मकारची सधा- 
रणा झाली. 

याचास्बभाव. 
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अछाउद्दान हा पूवी केवळ अक्षरशत्रु होता; हा सि- 
शासनावर बसल्यानंतर वाचायास शिऊं लागला, असे अ- 
सताह, यास आपल्या जाणतेवणाविषर्थी एवढा अभिमान 
अस, को यांचे पुष्कळ वहिवाटलेठे अधान हेहि यास मो- 
इत काढण्यास [भत असत; आणि याचा दरबारांत जे मोठे 
चतुर डाऊ असत, त्यांसाहे आपली सवे विद्या याचा बरो- 
बरीठा आगून उेवावी लागे. हा याचा गाधिष्ट स्वभाव 
तारुण्यावराबर न जातां, उत्तरोत्तर वाढत गेला. शे- 
वल त्याचे एथवर सामा झाली, को बादशाहाचा तोंडांतून 
जा शब्द यई, तो रामबाण, असे झालं. याचा जेव्हा मथ- 
म॒ भरभराट होऊं लागला, तेव्हां आपण पेगंबरपणा मिळव- 

ा न नवा धम स्थापावा, असे याचा मनांत आलें होते; पर्ढ 
( तो छंद सुटला तेव्हां याणे आपणास “ दुसरा सिकंदर ,» 

असे हणविठे, आणि समुद्रवल्यांकित पथ्वी जिकण्यांचा 
आव घाटून, त्याविषयी हा उघड भवति नं भर्वातिं करू 
छागला | 

याचा राजनीतीसंबंधीं व त्या वेळचा लोकांचा री- 
याची अंत- ताँसंबंधी कांहीं चमत्कारिक गोष्टींचे लेख आहे 
गंत राजनी- ते. जेव्हां साचा राज्यांत पष्कळ कितुरं होऊन 
". .__. यास भीति माप झाली तेव्हां अशीं कितरें वगेरे 
होण्याची कारणें काय, आणि तीं न हाण्यास कोणते उपाय . 
याजाव, याचा विचार करण्याकरितां याणे आपले मधान- 
मडळ जम[वठे. त्यांणीं सांगितठे, की आपणास तांनं मु 
ख्य कारणापासरून अपाय होतात, असें आमचा नजरेस येतें 

. ती थेणेममार्णे, ( 9 ) ख्याठीखुशाळीसाडी लोक मेजवान्या 
॥। लात, तें तेथे एकभेकांचे गुप विचार एकमेकांस कळवितात त, 
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सबब त्यांपासून भय आहे; (२) मोठ मोंडे मानकरी लो- 
कांचे सख्य, व त्यांत मुख्यत्वेकरून त्यांचे शरीरसंबंध, यांपा- 
सून भीति आठे; (२) आणि कितीएक लोकांजवळ थोडी मा- 
रमता असत्ये, व दुसऱ्यांजवळ भारी होत्ये, आणि मांतांती- 
छ सुभेदारलोक पुष्कळ द्रव्य संपादन करितात, या कारणांपा- 
सून तर सवोहून विशेष धास्ती आहे. हे अभिमाय बादशा- 
हास मानके. नंतर याणें दारू पिणे मना केलें; कोणीहि 
गहस्थाचा घरी खासगी सभा करूं नये, तर्सेच आपल्या 
इस्बार'चा लोकांनी राजकीय मक्ररणीं वादविवाद करूंलये, 
असा हुकूम केला; त्यामुळे कोणास आपल्या मित्रांस मेज. 
वानी' करणें झाल्यास वजीराची लेखी परवानगी लागूं ला- 
गली. बादशाहाचा परवान्याशिवाय उंमरावे लोकांमध्यें 
लमे होण्याची बंद झाली. शेतकरी लोकांस अमुक जमीन 
असावी, व त्यांणी अमुक गुरें राखावी आणि अमुक चाकर 
ठेवावे; धनगर यांणी अमुक मेढे व अमुक गुरें बाळगावी; 
असे याणें कायदे केले. सरकारी कामदारांचे' पगार छाटू- 
न टाकिले, जमीनार्चे देणे. बाढविर्ते, वते वसल करण्याची 
सक्ती, जास्त केली, शेवटी अललाउद्दीनास इतका लोभ सु- 
यका, कीं तो विनाकारण मुसलमान ब हिंदु या दोन्ही ध- 
मोती लोकांची खासगी मिळकत जभ करूत घेऊं ठागला; 
तेणेंकरून सर्व राज्यांतील रयत बहुधा एकसारखीच कंमाठ 
होऊन गेली. 

क 

( ५) पूर्वी फिरिस्ता अळाउद्दीनाचा राज्याचा भरभराटोंबिषयी 
मोठा बणेव करितो, अते असून ही त्यांतील रयतेची अनुपात्ति वर्णिली 
आहे; तेंब्हां ही दोन्ही बर्णने संगतबार लावणें. कठीण आहेत; परंतु वर । 
लिहिल्याप्रमाणे डोक ची दुदंशा याचा कारकोदीचा अखेरीस माचर जाली 
असाबी, असें संभवतें, 
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अघछाउद्दीनाने पुष्कळ बंदोबस्त केले, एका वेळी 

ठश्करी लोकांचा पगार कभी करावा, अशी यास इच्छा उ- 

त्पन्न झाली; परंत जर खाण्यापिण्यांचा खर्चे कभी न होता 

पगार मात्र तोडिला, तर अन्याय होईल, या हेतूने याणे स- 

वे पदाथाचे द्र ठरावून देण्याचा निश्चय केळा. नंतर धान्य, 

ग्रे, घोडी, इत्यादिकांचा, व दुसर्या पदाथीचा मति ठरवून, 

त्यांचा किम्मती काईम ठरविर्ल्या; फक्त मजञजरीचा मात्र नि- 

रख ठरविला नव्हता. याणे सरकारी कोठारं बांधिली; देशांत 

दाणा आणण्याविषर्यी लोकांस उत्तेजन, व कोणास जिन्नस 

आणण्याकरितां लागल्यास तसलमात दररब्याहि हा देऊं ठागला 

परंतु मांतांतून बाहेर जिन्नस जाऊं नये असा या'चा मतिबंध 

होता; तशीच घाऊक खरेदी करण्याविषयी लोकांस अय्क 

होती; बाजार उघडण्याचे व बंद करण्याचे तास याणें नेभून 

दिले होते; आणि बादशाहास सर्वे ठिकाणचा सरकारा इ- 

ळीकंती कळाव्या असा बंदोबस्त केठा होता, तेणेकरून आ- 

'णि कोणी कायदा तोडला असतां त्याचा शोध लागावा झर 

णन हेर ठेविले होते तेणेकरून, सर्व काम जारी राहत असे 

याप्रमाणे कायंदे केल्यानंतर लवकरच दुष्काळ पडला 

तेणेकरून धान्याविषयींचे कायदे अमलांत आणावया'चे मा- 

जी पडलें; बाकी सवे कायंदे दुसऱ्या कारकोदीपर्थंत रद्द झा- 

ले नाहींत, तथापि त्यांविषर्यी बादशाहाचा मनांतील हव्यास 

कभी झाल्यावर, तेहि बहुधा मार्गेपडत चालले असं संभवत 

. “राजकीयसतेशीं धर्मांचा संबंध नाही; मनुष्याने आपल्या 

(4० ) फिरिस्ताचा म्रेथामंध्ये किम्मतींचा निरसांचे कोरक दै- 

लळे आहेत, त्यांतील नाण्यांचा किस्मती जर बराबर समजत्या, तर त्यांचा की 

द स 
. व्रिष उप्यांग झाला असता 



तमान जा 

क काफूर याणे 
'नानें केलेलें असें झणून, एक बनावू मृत्युपत्र काफूर 

र काढिले; आणि या साधनाने राज्याधिकार हाती 

चा. जीवास धक्का लाविला 
फूर यास दुसरा उपाय करण्यास 
बी, बादशाही पाहऱ्या- 
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_-केला नाहीं. त्यानंतर याणें आपल्या अगदीं छहान भा- 
वाचे डोळे काढून त्यास जन्मभर किल्यावर अटकेंस ठेवि- 
ले; जा पाहऱ्यावरीलं सरदारांनी यास गादीवर बसविलें होतें, 
त्यांचे माण घेतले; पाहऱर््याची नेमणूक अजीं तोंडून टाकि- 
ली; आपल्या गुलामांतून पुष्कळांस मोख्या पदव्या व हुद्द दिठे 
आणि त्यांतून एका मुसलमान झालेल्या हिदूस खुश्रूखान 
असा किताब देऊन, त्यास आपला वजीर केला; याममाणें 
राज्यांत पुढ जी धुमाळी होणार, व रक्ताचे पूर वाहणार, 
त्याची हीं मथमच दुश्चिन्ह झालीं 

जशी मुबारिक् याणे वरील वाईट कर्त्ये केठीं, तशीं. 
याणें कांहीं चांगलींहि केळी. या वेळीं १७,« ०० हजार बंदी- 
वान् अठकेंत होते, ते सवे याणें सोडून दिले; पूर्वीचा द्राष्ट कार- 
कौंदांत केद झालेले असे हे ठोक याणे सोडिले, हणून मात्र 

' हे धाडसाचे काम पसंत होईल. तर होंईल. अलछाउदीना 
' ने जा जमिनी जभ केल्या होत्या, त्या याणे सोडून दिल्या 

जे सक्त कर त्याणे बसविले होते, ते दूर केळे; आणि व्या- 
पाराविषयीं, व मालमत्ता बाळगण्याविषयीं जा त्याचा वे- 
ळीं हरकती होत्या, त्या नाहींशा केल्या 

_.. त्याममाणेच आपल्या कारकोदोंचा आरंभीं याणे मो- 
ठी बहादुरी केलीं. याणे गजराथमांत सर करण्याकरितां 
फोज पाठविली; आणि आपण स्वतः लश्कंर घेऊन दक्षिणेत 

स्वारी करून ह्रपाळ यास केद केलं, परंतु मोग्या नि्टथंते- 
_ ने त्याचा अंगाचे कातडं जीवंतपणीं सोडवून काढविंलं. नं- 

वि तर मांतांतील पक्का बंदोबस्त करून हा दिलीस 
_ वत ७१८. परत गेला, आणि तेर्थे अति नीच व त्रासदायक 

>» <असं दुराचरण करूं ठागला, कमंणुकेकरितां 
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स्रीवेष धारण करूत कलावंतिणींचा ताफ्याबराबर उमराव 
लोकांचा घरी नाचावयास हा जात असे. हा सर्वकाळ 
झिंगळेला असे, आणि आपले अतिवाडेग दुर्गुण सर्व लोकांनी 
पाहवे, यांत यास परम आनंद वाटे. अशा बादशाहाचा कार- 
कोदींत पुष्कळ किवुरें,व बंडे,ही एकामागून एक हमेशा होत 
असत; यांत कांही आश्चये मानावयार्चे नाही. एक बंड 
झा, हणजे बादशाहाने लोकांचा छल करावा, आणि मा- 
ण घ्यावे; तेणेकरून एका बंडापासून नवनव्या लोकांविषयी 
अंदेशे उत्पन्न व्हावे; त्यामुळे पुनः आणखी जुलूम व्हावा; 
असा क्रम चालला. 

मुबारिक हा दुक्षिणेंत स्वारी करून गेला होता, ते- 
व्हां याणें आपला कंठमणी स्वुश्रू हा मलबा- 
रावर पाठविला. त्याणे तो मांत एक वषीत घे- 
ऊन, दिल्ली एर्थे पुष्कळ संर्पात्त आणिली. त्या 
पुढे बादशाहानें राज्याचा सर्व कारभार त्याचा ह- इ० स 
वारली केला; तेणेंकरून सवीचा आयुष्याची दोरी ११९. 
च्याचा हातीं आली. स्कुशुरू याणे कितीएक मा- सुगरुचे 
नकरी लोकांस मारून टाकिले; तेणेकरून बा- वणन. हिंडु- व. लोकांनी षीनें लोकांचा द- काचा लोकांनी भिऊन मोठ्या खुषीने परवान- रवारांत "- 
गी मागून दरबार सोडून दिलें. मग बादशाहा- गडा वाढला. 
स पाहिजे तसा खेळविण्यास खुश्रूस संधि सांपड- 
ली. ती त्याणे फुकट न जाऊं देतां आपल्या अन्नाचे लोक 
बादशाहाजवळ आणून ठेविले, आणि आपल्या जातीचे 
हिंदु लश्करी लोक ठेवून दिल्ली भरुत टाकिळी. याममा- 
णें सव तयारी झाल्यावर स्थार्गे आपल्या वि- ह० स 
क्षि धन्याचा माण घेऊन, त्याचे तक्त १३२१ ताळ 

मलचबारप्रांत 

घेतला. 



२श्थ हिंदुस्थानाचा इ भा 3 

२४ माचे काविठें. नंतर अलाउद्दीनाचा वंशांतील 

हि*स०७२१ बळकावळ र् अघाउद्दानाचा वशा 

रबीअठळु जितके व्यक जीवंत होते, तितके मारूत टाकि- 

तारिक या ह? व देवल देवी आपल्या जनानखान्यांत 
या वध.त्या- नेंठी. त्याणे बाकीचे बंदोबस्तहि याचममाणें 
नान केले. परंतु हा जरी यामभाणें दुष्ट स्वभावाचा 

होता, व याणे बहुत पार्पे केली होतीं, तथासि 
यांचाहि पक्षास ठोक मिळून तो सबळ झाला नाहींसा ना- 
हीं. याणें आपळे नीच आश्नित मोठे केळे; तसेंच पूर्वीचा 
उभराव लोकांतून कितीकांस मोठमो कामे देऊन तो वशा 
करुं .पाहत होता. त्या अभीरलोकांमध्यें पंजाबाचा सुभे- 
दांर गाजी खान तघलर्व् याचा मेठगा सूना स्वान स- 
णून होता; तो अख्यात असून मोठा वजनदार असे; यामळ 
त्याशी सख्य करण फारच अवश्य होतं; परंत त्याजवळ 

स्वुश्रूचा कांही इछांज चालला नाहीं. तो दरबारांतून 
पळून गेला, आणि *्य'चा बप भाजी खाने, हा तर समोर 
बंड करूल, सरहद्दीवरील आपके वहिबाटठेळे ठोक बराबर 
घेऊन आठा. मग च्याणें आपंल्या समोर जें दुव्येसनंक- 
रून जर्जर झालेले, आणि जासं कोणी चांगठा नायक ना- 
हरू सळ हीं, अशा स्वुशूरूचा बणग्याचा पराभव करुन 

१३२१ ' वृत््या आमंतुक बादशाहाचा जीव घेऊन, त्याचा 
नागष्ट है० रीज्याची सभाम्ति केली; तेणेंकरूत आबाडवृ- 
स० ७२१ त्थांस आनंद झाला. नंतर दिलीमध्ये मवेश्ध 
स््भष०>०.करून गाजी खान याणे दोंडी पिट | 
कांस जझुठमांतून मक्त करावे एवढाच माज्षा 

कोसी अन 

पिटडी ४ यानि 
क... > ॥ « "क न 

हू पनी, . 1 

जो. क्व 
ट ल 



प्र २ सखिठूजी वंशाचे बर्तमात, रे'४५ 
ति |, 

तपास करूत पाहतां स्िठ॒जी वंशाचा कोणी जीवंत राहि- 
ला नाही. असे पाहून, लघलर्व् यासच ग्यासुद्दीन अ- 
सा किताब देऊन सर्वोनी गादीवर स्थापिले. 



ग्यासुद्दीन बुठ्बन याजवळ 
होता. त्यापासून एका हिदु 

:. आणि मग दुक्षिणेत 



घ० ३ तघलखू वंशार्चे वर्तमान, । २४७ 
छांबणीवर चालतें; तेव्हां त्याचा फोर्जेत एक वाईट रोगाची सांथ उठली. याममाणें आपत्तींनीं त्याचे ठोक बोदिल हो- ऊन गेले असतां, बादशाहाचा काळ होऊन दिल्ली एथ रा- 
ज्यामर्थ्ये फेरफार झाला, अशा खोल्या बातम्या आल्यामु- ळें ते अगदीं गडबडून गेले. शेवटी त्याचे कांहीं मुख्य सर- दार आपआपले लोक घेऊन त्याजवळून निसटून गेठे, आ- 
णि बाकी राहिलेल्या ठोकांनि्शी सना स्वान परंत येत अस- तां, हिदुलोकांनी दोलताबादेपर्यंत मोठी लगट करून त्याचा पाठाग केला, आणि त्याचे अतियश लोक मारून टा- | किरे. यामुळे त्याचा सर्वे फोजेंतून तीन हजार स्वार 
माचर त्याबराबर दिल्लीस परत आठे. यूना खान हा आपल्या कारकीर्दीत अविचारी व मनस्वी. 
रीतीनें वागत असे; त्यावरूत वरी स्वारीत जो सर केला, या'चा मोड झाला तो याचेच कांहीं गुण पाग- आणि बरंगूळ ळल्यामुळे झारा नसेळ असे हणवत नाहीं. यानी घेरा. डसर््या स्वारीत धूना खान याणें बेदरनामक 
मोठें मजब्वूद व नाक्यारचे शहर घेतलें; नंतरवरं- 
गूळ ही राजधानी जिकिली,आणि तेथील रा- हिस. हि स०७२३ र 

तेलंगणप्रांत 

लास केद करूत दिल्लीस नेलें. * 
__ त्यानंतर बादशाहा स्वतः बंगाल्यांत गेला; त्याचा बापाचा यजमानाचा मुलगा केकोबादनामक व. 

जो माजी बादशाहा, त्याचा बाप बकाराखान ३.९ क 
पहिल्यापासून हा वेळपर्यंत चाळीस वद पावेतो. है*स> 
आपल्या सुभ्याचा कामावर होता. त्यास त्याचा १" १५. गण १ १)? ?्एणकार्णारणिणािणाणाणाणणण 3 त्या राजास पुढें सोडून देऊन, त्याचें राज्य परत लें. 



२श्टः हिंदुस्थानाचा ] - भांठ ऊ” 

कामावर कायम .करून, रांजचिंन्हं. धरण्यास बादशाहार्नी 
परवानगी दिठी. 7) १. 

त्या स्वारीत अदशाहार्ने सोंनारगांब ( लणजे' घा- 
का) या मातामध्ये कांही बसेंडे झालें होते; तः मिटाविले' 

हा मांत बगाठचा सुभ्याचा ताब्यांत नव्हता; असेः दिसते: 
४६ नंतर परत यंत असतां, याणे तिरहूत मांत. घेऊन: तेथीळ 

राजास केंद केल. विरहूत यास पूर्वी मिथिला असें 
नाव होते. | 

बादशाहा ऑदिछींजवळ आला तेव्हां ल्याचा' वर्डीळ 
उत्र सूना स्थान' हा त्यास मोठ्या समाररभार्ने सार बादशाहा: म- _- मोरा त्यावेळी बाद शाहाचा सत्कार 

रण पाबठा. तारा आला. त्यावेळी बादशाहाचा सत्कार 
--- . . _ करण्याकारेतां एक लांकडी डेराः मद्दाम देवाविला 
_.__. होता. एका दिवशीं आगतस्वागत चाळे अस- 

केबुआर हर तां तो' अकस्मात पडला; त्यामर्थ्ये बादशाहा 
सर ७२५ आणि दुसरें पांच. असामी चुरडून गेळे. हा 
स ठअ- अपघात कदाचित् केवळ देक्वशाततुदिं झाठा अ- 

सेल; परंतु मुळींच चाळ नसतां, यना.स्वान यारे 
अस्म इरा तयार करविठा, आणि तो' पडण्याचा वेळेस तौ 
पेथे नसून,व बादशाहाचा आवडता जों दुसरा मुलगा तो अ- 
सून तोहि आपल्या बापाबराबर मेला गेलाः याममाणें याला 

इ०्स० १३२. 

रून हे रुत्य याचेच असार्के असा मजवूड अंदेश येतो: .. 
याण कंधिलेठी अद्यापि मसित्या आहे. __ : 



प्र ३. तघलख बंशार्चे वर्तमान. २४५६ 

ना खान याणे सुलतान महम्मद असा किताब घेतला, आणि तो अलौकिक बडेजावीने तक्तावर बसठा. च्या वेर्ळी आपल्या दोस्तांस व विद्वान ई*त०१३२५ 
लोकांस याणें पुष्कळ देहेनग्या दिल्या, व निर्वेश भल तव हणजे पेनशने दिली; असें ओदार्य पूवी कोण- वधी त्याहि बादशाहाने दाखविलें नव्हते. | त्या'चममाणे याणे मोकळ्या हाताने दवाखाने घातले, व धर्मशाळा स्थापिल्या, आणि आपल्या सर्व कारकीर्दीम- ध्ये विद्वान् लोकांस अतिशय आश्रय दिला; तेणेकरून ते याची पराकाषची स्तुति करित असत, व ती योग्यहि होती. त्या वेळीं या एवढा वक्ता व कुश बादशाहा कोणी नव्हृता, असे सर्वच कबूल करितात. याणे आरबी व फा- रसी या भाषांमध्ये जी परत्र लिहिली आहेत,त्यांचा सुंदर शेठी- रचेवर्णन हा भेल्यानंतराह फार दिवसांनी ठोक करित असत. याची स्माति विलक्षण असे; हा चांगला ने य्यायिक, ब तसाच 

व सिडपदार्थवि$ न, यांची यास फार मीति असे; कोणास कार्ही चमत्कारिक रोग झाला असतां, त्याचीं लक्षणे कशी पालय्लात, हे पाहण्याकरितां हा आजारी ठोकांजवळ जा- ऊन स्वतः बसत असे; हा आपले निमाज नियमित वेळीं पढत असे, दारूस कधी शिवत नसे; आणि आपलें आचरण आपल्या धर्मातील नीतिवचनांममाणें ३ेवितत असे; ठढाईमध्यें शोयं व चपलता यांविषयी याची मख्याति असे; या सर्व गुणां- वरून हा कोणी अद्भुत पुरुष आहे, असे त्या वेळचे सर्व रा- जे मानीत; ते त्यांचें मानणें वरा वणेनावरून योग्य आहे. 

व्येकांचा तत्वशास््रांत निपुण होता; शिवाय गणित १ 

ी री 

य क कका लष करन दरा पणा लासा. ०३. यक त ककवा ट् पमसव्ी.७० .._., ह्य रि भ कजा कायय सात शा क ताया लामा यालया याता. 



२५० हिंदुस्थानाचा इतिहास मा० ऊं 

याचा अंगी एवढी बुद्धि, व इतके गण असूनहि ते व्यथ्ह 
हात; स्वच्छाचार करण्याची शाक्ते असल्यामुळें मनष्यास' 
जो मद चढतो, तो यामध्ये होता; तो ह असो, परंत त्या- 
शिवाय यांचे विचार इतके आड मार्गानें जात असत. को 
यावर कांही वेडाची. छाया हाता, किवा नाही, याविषर्यी 
संशय उत्पन्न होतो. तथा मनोरथांचा पाठीस लागून, याणी 
आपले सर्वे आयुष्य घालविले, आणि ते सिद्ध करण्याक- 

क हम रित[ जे उपाय योजिले तेहि अकलेपासून दूर असे योजिले 
तसच त्या उपायांपासून आपल्या रयतेस किती अपाय 
हात, तकडे याणे मुळीच लक्ष दिलें नाही. त्यामुळें याचा. 
राज्यात जशा रयतेची दना झाली, अशी दुसऱ्या कोणत्या- 

बादशाहाचा कारकादीत झाली नाही 
__ 'सेस्रशीन खान नामें मख्यात सरदार याणे मोगठ- साकाचा मो फोज घेऊन पंजाबावर स्वारी केली; त्यास 3 कळ इव्य घेऊन बादशाहाने परत लाविठें. पाहिले अ- संता असा हा दुबळ शत्रु पाहून पुढे लागलेच आणखी' 

मोगललोकांचे हलले यावे; परंत या मसंगी असे घडून आठे पाहा. आता महम्मद तघल्ख् याचा सद्ुणांवरून, अथवा छउणावरून. तरा, वर सांगितलेली गोष्ट ही हा करील असे आपल्या मंनांत येणार नाहीं | यानंतर याणे दुक्षिणदेश पुरा काबीज केला, आणि राजधानीजवळचा मांताममाणे दूरचा मातांचा बंदोबस्त केठा. हे काम वास्तविक विचार करून योग्य केले; हेंहि > है हु. पाहूं गेळे असतां, याचा स्वभावास उलट होय | चलख ८ यापुढे बादशाहाने आपल्या स्वाभाविक विलक्षण $दीममार्णे अवतार आरंभिला. | “ _______ मथम याणे इराणदेश जिकण्याचा आव 



भ्र ३ तघलख् वंशाचे वर्तमान, २५१ 
घाळून मचड सेना जमविली. तिणे त्याचा सर्व . इंराणदेश खजीना खलास करून, पुरढे पगार न मिळे, तेव्हां कण्याचा, | 
देशभर पसरून सगळ्या मुठुकाचे वाटोळे केलें. 

यानंतर चीनदेश जिंकून व तेथील श्रीमान् राज्य ल- इून, आपले रिते कोठार भरावे, असा याणे बेत चनदेश केला; आणि त्या कामास एक छक्ष ळोकांची जिंकण्याचा फोज हिमालयाचा पहाडांतून पाठविली. परंतु पयतन. ते लोक त्या पर्वतांतून पार पडतांच सरहद्दीवर त्यांस विनी लोकांची मोठी फोज आड आली. त्या वेळी यांचे लोकहि कमी झाले होते, आणि हे अमामुळें थकून गेले होते. त्या- मुळे त्यांसमोर यांचाने उभे राहववले नाहीं. तशांत यांची अन्नसामग्री संपी, आणि पावसाळा जवळ आला; त्यामुळे क्षणभर विलंब न कारितां हे मार्गे परतले; वाटेनें येत असतां मागीत पहाडी लोक उपद्रव करूं. लागले; चिनी लो- कांनी पाठलाग करून पुष्कळांचे माण घेतले आणि दुष्काळ पडल्यामुळें यांची त्रेधा झाली. पुढे पावसाची संतद्धार लागली. त्यामुळें मात्र यांस उपद्रव देण्यास चिनी लोकां- ची पुढें गाते बंद झाली; आणि ती फोज वेळीच पहाडांतून सुरक्षित उतरली. खालीं येतात तों सर्व सपाट देश जलमय शाला, आणि जा डोगरी मठुकांतून जावयाचे होते, तेथें पाय न शिरके असें जंगल उर्भे ठाकटे; याममाणें परत येत असतां त्यांचे अतिशय हाळ होऊन पंध रा दिवसांत सर्व मरण पावछे, त्यांचें वतमान सांगावयास एकहि मागें उरठा नाही. ही फोज पुढे जात असतां ठिकठिकाणी बंदोबस्ता- करितां त्यांगीं आपल्यांतून कांहीं लोक शेविलेले 
“रमन कांही लोक हेविठेले होते; ए पुढे 
२ ३७०,००० घोडेस्वार होते, अस 'फिरिस्ता ह्मणती, वि 



२८२ हिंदुस्थांनाचॉ इंतिहॉसं स. |  मा« 9 

जेव्हां ही अपेशी स्वारी फसली, तेव्हां जंशी कांहीं ती यां- 
चा पायगुणानेंच बुडाली, अशाच बहुधा कांही कारणावरू- 
न, बादशाहार्ने त्या सवीस माख्न टांकंविले. /_* 

आपली तंगी' दूर करण्यांचा हा उपाय फुकट. गेला 
कागदाचा पे- अर्से पाहून, याणें आपलें पोतं भरण्याकरितां 
का सुख्केला, दुसरा तशाच आडार्णापणानें उपाय योजित. 
तो असा, 'चौनदेंशामध्ये कागदाचा पेका चालतो. असे 
ऐकून, याणे आपल्या राज्यांत ती शिस्त सुरू, करांवी असें 
मनांत आणिले, आणि कागदाबंदल तांब्याचे तुकडे चालू 
केले. बादशाहाचा खजीना रिकामा पडल्यामुळे आणि 
व्यार्चे राज्यहि डळमाळित असल्यामळे आरंभापासूनच या 
नव्या पेक्याचा भाव नाहींसा झाला; परदेशी व्यापारी हा 
पका घेतना, आणि स्वदेशामधीठहि लोकांवर जुलूम केला 
असतां, ते चेकंवाचकंव करीत यामुळे व्यापार बंद पडला 
आणि सवं ठोकांची धांदलं होऊन विषपात्ति झालीं. बादशा- 
हार्चे कजे वारळें, एवढा यास दर्शनी ठाभ झाला खरा;-परंतु 
त्याच मानाने याची पंदास्त कमी झाठी; याची रयत' मि- 
कारी झाल्यामुळे जमाबंदीचा मूळासच आंचका बसलां: 
आण तकाची एवढी दुदशा होऊन, बादशाहाची तर पूर्वी- 

रंहि अतिंशः थे. तंगी हज ली; एवढा मात्र या छत्याचचा पारे- 

पर- दुगा पडत चालली, तसतसा हा अधिक जुठूम 
: करूं लागला; त्यामुळें लोकांस वास सहन होई- 

शैत्करी आपली शेते सोडून देऊन वनवासास 



ममाणें आपण केलेल्या रुत्यांपासून बखेडे झाले असें पाहू- न हा रागार्ने वेडा सारा, आणि लोकांचा सूड घेण्याकारे- तां याणें जो उपाय योजिला, तेरणेकरूत याची. पूर्वीची सर्व दुष्ट कर्त्ये मार्गे पडलीं, याणे मोठ्या शिकारीचा बेत घाटू- ने आपत्ती फौज बाहेर काढिली आणि हिदुस्थानामर्ध्ये 

म केला, कीं सर्व छोकांनीं येऊन मध्यास मिळावे, आणि रस्त्यांत जे लोक सापडतील, त्यांना जनावरांममार्णे कान काढावे. या घोर कर्माने उकळ ठोक माणास मु- 
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हिं स”. पंजाबांत बंड केल; त्याचा पराजय कर ७४०, . . त्यासहि मारून टाकिठें. 

पुढे एका मुसलमान सरदाराने क गांत घेड केें, 
बंगाल्यांत कधांच मोडले गेठें नाहीं. व चोलमंडल म सण बंड होऊन पूर्वसमुद्राचा कांठचा देश, यांत त्यामागून लागले तंत्र र. च बंड झालें, त्याचाहि तसाच परिणाम झाल ज्य झालें. हे बंड मोडण्याकरितां बादशाहा स्वत: गेला हो सं ता, परंतु वरंगूळ एर्थ याचा फोजेत पटकी आ. हि>स* ली, तेणेंकरून याचें अतिशय नुकसान झाल्या. "५ मुळें यास देवगडास परत यावें छागें. त्या वे- ळी मारगीत येत असतां आपला एक दांत पाडविण्याचा चोलमंड- . यास असंग आला; तेव्हां तो दांत मोठ्या समा- कामन्का रंभानें पुरून त्याजवर एक भव्य कबर यागें - बांधविली. . 1. _ हें वतमान होत असतां, अफगाणांनी सिभुनद उतरून पंजाब ठुटून फस्त केला. पुढें जेव्हां ते स्वदेशास गेले, ते- वहां त्यांचा मागून गकर आले; त्यांगी लाहोर घेऊन सवे देशाचे पुरं वाटोळे केलें. 

_____ इकडे कर्नाटक व तेलंगण या देशांचा राजांनी आप- कर्नाट्कव र स्वातंच्य मिळविण्याकरितां कट केल 1. व्यां- 
ज्र 

यादेशापे तून कर्नाटकचा राजानें विजयनगर एथे आपली राजा गादी स्थापिली. बछाळ वेशामागून जो नवा वेश झाला, त्याचा हा मूळपुरुष होता. झो ह्या शतकाचा अखेरी जवळ जवळ पर्यंत या  हिन्सर. . राजांनी मुसल्मानलोकांशी घळुधा बराबरीने गग टकर मारिली; तेलंगणचा राजाने बरंगूळ परत 



अे०३ तपलअ वंशाचे बर्तमान. 
रण घेते, आणि सर्व राज्यांतून महम्मद बाइशाहाचा किल्लेदारां- स हाकून दिलें. 

| _ व्या वेळो उत्तरहिडुस्थानांत इप्काळाचा भर होता, यास्तव संबळ एथील सुभेदाराचानें जमाबंदी त बरे वसूल होईना; त्यामुळें घादइशाहाचा आपणावर १ बँड राग होईल, या भीतीनें त्याणें बंड केले; तसेच व व दुशिणेत बेदर एर्थे एकानें उरावा केला; परंतु हि> सर हीं दोन्ही बंडे बादशाहाने लवकरच चुरडून टाकिठीं. त्यानंतर ठागळेंच सुसर्मान--झालेल्या मोगल ररदारांतून एकार्ने दक्षिणेंत बंड केलें ग्याचा ., स. मोड झाला; परंतु जे दुसरे मोग सरदार होते, १३०६, ते, कांही बखेडा झाला असतां आपडें कार्य सा- हिर स धण्यास, पूर्वीममाणेंच तयार होते. या सरदार लोकांस अमीर जदीद', झणजे नवे मानकरी अर्से हणत असत. 

पुढें ऐन उळ मठ्क याची अयोध्येचा सुभ्यावरून दक्षिणचा सुभ्यावर बदली झाली, तेव्हां त्यास बादशाहाचा मतलबाचा अंदेशा येऊन तो उळूम मानीनासा झाला. नंतर वकर त्यास जिंकून सर्व छोकांचा अटकळ बाहेर बाद- शाहाने त्यास क्षमा करून आपल्या क 

बंदोबस्त ठेविला हो- गा५ त्यास कामावरुत दूर करूत घादशाहानें तो सुभा -आ- पेठा जांवई इमाद उल झुळूक यास दिला, आणि तेथीळ जमाबंदी पुष्कळ वाढविली. ति | :_ त्याचममाणें माळव्यांत डक हलक्या जातीचा नवा 
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सुभेदार नेमिठा. त्याणें आपली हुशारी दाखविण्याकारिर 
विश्वासघाताने सत्तर मोगळ अमीरांची कतठ केली; त्या 
मुळें खुजरार्थेतील मोगल सरदारांनी तेथील बाकीचा लशव 

.__ रास आपल्या मिलठाफास घेऊन उठावा केल 
मोगली फोर या बंडाचा बंदोबस्त बादशाहाने स्वतःजाऊन केल 
जेंबे बंड या स्वारीत खंबायत व सुरत हीं दोन मातबः 
१3०५, ६० शहरें याणे छुटून टाकिली, आणि जसा एकाद्या 
स० ७४८. शत्रूचा मुठूकाचा नाश करितात, त्याममाणें गु- 

जराथ हा यांचाच सुभा असून त्या भांतावर 
याणें नांगर फिरविला. 

गुजरार्थेतील कांहीं बंडवाळे ठोक आपल्या बचावा- 
करितां दक्षिणेत पळून गेले होते, त्यांस तिकडील मोगलाई 
अमीर लोकांनीं पाडीस घातलें. तेणेकरून म हम्मदास अ- 

तिशय क्रोध येऊन त्या लोकांस केद करण्यावि- द्सिणेंत गोटे षयीं ऱ्श रि चंड झाले. पर्यी याणे हुकूम दिला; परंतु ते ठवकरच अट- 
केंतून निसटून गेठे, आणि मोरे बंड करून, इ- 

वादशादाचे स्मापळ खान नाभे एका अफगाण सरदारास तेज ब. बादशाहा करून, त्याचा नावार्ने दोंडी पिटविते चल्य, शाल, हृ वर्तमान ऐकतांच महम्मद तघठखू याणे ताबडतोब येंऊन, व बंडवाल्यांस जिकून, त्यांतील मुख्य सर- 



प्र 3 तघलसू बशार्चे वर्तमान, २५७ 
चळ हा जावे असतां, दक्षिणेतीठ लोकानी याचा पिछारडीचा फोजेवर तटन पडून यार्च ओझेंपाझे, व हत्ती, हे ठटून नेलें. पढे गुजराथेतील बखेडा मोडल्यासारिखा होऊन, तेथील बंडवाले सरदार सिंधमधील ठदा एथील राजपूत राजांचा आश्रयास जाऊन राहिले. इतक्यांत दृक्षिणेमध्ये पूर्वी कधीं बिघाड साला नव्हता असा बिघाड झाल्यास वतेमान यास लागटे. ते असें:-- तेथीक बंडवाला भादशाहा याणें हसनकांगो बाह्मणी याचा वतीनें राजीनामा दिठा. तो हसनकांगो याणे महस्मदाचा जांवयाचा पराजय करूल त्यास मारूत स- वे दक्षिण मांत परत घेतला; आणि आपल्या बरोबर माळ- घ्याचा सुभेदाराकडून बंड करविले. हसनकांगो याणे जी न- वी बादशाही स्थापिली, त्या वेशास बाहझणी असें हणतात. _ हा मकार झाल्यावर, महम्मद बादशाहास असें सम- जले, कां हरएक नवे बंड झाळे, हणजे तें मोडण्यास आपण 

दोबस्त करावा, असा याणे निश्चय केला; आणि या- चा शरीरी आरोग्य नसतां, सिधंदेशांत पळून गेछेल्या सरदारांचा पाठत्ठाग करण्याकरितां हा निघाला; त्यास सिघुनदामर्थ्ये बंडवाठे लोक आडवे आले, व्हत तपन परंतु त्यांस धूर देऊन, हा तो नद उतरला, आणि पाबठा. टा शहरास आला; तेथे यास आजार होऊन म मब ता. हा मरण पावला. जे अतिचतुर राजे होऊन २८ मदे? ह्् गेले, त्यांममाणेंच महम्मद बादशाहाने जन्मास स००५२,मो- - हरम चद्रर१, 
येऊन मनुष्यंदेहास शोभा आणिली; आणिक घेर! 



यापासून मजेसा 

स भावें; आणि सांगितलें की 
पुकतील, त्यांतून एका वेळी जेव्हां 



प्र 3 तघळज येशाचें वर्तमान, २५६ त्यामुळें अपार लोक मरुत गेले, आणि मत्येक वेळी तरी हजारो लोक अपेष्टा होऊन, धुळीस मिळाळे, शेवटी ता महम्मदा'चा नेत तडीस गेला नाहीं. 

जेकडून वस्र आणविलीं; आणि जा राजांस मिळाली नव्हतीं, त्यांची नावें राजावठीतून काढून टाक- विली. 
तीस तीस चौरस कोशांचा एक एक परगणा, असे सवे देशाचे परगणे करून, देशाचे भाग पाडावे, आणि जमी नीचा लागवडीची तजवीज सरकारांतून खालसा ठेवावी; असा याणें बेत मांडिला होता, परंतु यापासून खर्च माव पुष्कळ झाला. 

. अफ्िकाखंडामधीठ तांजसे एथील इबन भतूता नामें एक विद्वान् गृहस्थ एशियाखंडांत फिरत हो- ता. तोइ० स० ५३४१ चा सुमारास महम्म- बरा राचा दरबारांत आला होता. त्याणे याचा का- यारे, र् रकोरदीविषयीं पुष्कळ वर्णन केळे आहे; त्यांत मय तच, 
$ 

क राजाचा बुद्धीविषयीं, व दोषांविषयी जर्स एतंददे- केलेले व शीय ग्रंथकार फार वर्णन करितात, तर्सेच तोहि 'णैन. लिहितो. त्यावरून याचा राज्यामध्ये पकाश, आणि अं- धार, यांचें चमत्कारिक झालेले मिश्रण दृष्टीस पडते; आणि या बादशाहाचा स्वभावावरून असेंच्या वेळीं घडून यावें ह सहजच दिसतें. यावेळी रस्त्यांत इतकी दंगाई असे, की सवास करणें ह काम मोरे जोखमाचें असे; असें असून राजथानीपासून सरहद्दीचा मांतांपर्यत उत्कृष्ट धोडेस्वारांची व 
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चायानी चालणार्या कासीद लोकांची बादशाहाची डाक 

असे; दिली हे मोटे भव्य शहर आहे, या शहराची तटर्नढ, 

व एथील मशीदी, यां सारखीं कामे पृथ्वीवर कोंडे नाहीत 

याममार्णे तो वर्णन करितों. जा वेळचा व्याणे वृत्तान्व ला डिठा 

आहे, त्या वेळीं बादशाह उुन दिछी वसवित होता 

त्थापि ती ओसाडासारखीच होती. व्याणें असें लिहिल 

आहे, की “जगांतील या अति मोठ्या शहरांत आते थोंडे 

राहणारे ठोक आहेत.” त्याणे आपला इतहास स्वदेशास 

वरत गेल्यानंतर लिहिला; यावरून व्याणें लोभाने कांडी 

कमजाजती केलें असेल, असें झणवत नाहीं 

जा वेळीं इबन क्षतूता हा दिछीस आला, त्या वेळ्ठी 

बादशाहा तेथें नव्हता; यास्तव तो व त्याबराबर जे दुसरे प- 

रंदेशस्थ विद्वान् ठोक आठे होते, त्यांस बादशाहाचा ञाई- 

चचा दरबारांत नेट; तेथे त्यांचे मानमतिछेने आगतस्वागत 

होऊन पोषाग देऊन त्यांस रुकूसत मिळाली. पुढें इबन 

आतूता यास राहवयास एक सरकारांतून घर, व पुष्कळ 

शिधासामान माम झालें, व इच्छेस येईल तो पदार्थ मिळ्ं 

ठागठा; आणि कपंडेधुलाईबदल २००५० दिर्नारांची | यास 

कांही दिवसान त्याची मुलगी वारठी, तेव्हां ती बातमी 

बादशाहास डंकिंतून खासगी रीतीनं गेली. पढे जेव्हां तिःचे 
उत्तरकार्य झाले, तेव्हां बराबर वजीर सेऊन, मोठमोख्या 

मानकरी लोकांचा मरणानंतर जसे विधि करितात, तसं हें 

कार्ये झालें; हे पाहून त्यास आश्चय वाटलें. पुढे बादशाहाचा 

“-(५४)या बेढी द्िनार हणून एक लहान नाणें होते, असें दिसर्ते 



|, ही. 

न्या च -शी त्य रि चि 1 1 - मया मोचे पम 

प्र तघलख वंशाचे वतमान, २६१ 
आईने याचा स्त्रीस समा'चाराकरितां बलावून, तिर पोषाग व दागिने यांचा नजराणा केला. 

याममाणे बादशाहार्ने त्याचें परोक्ष आगतस्वागत केळे. पुढे जेव्हां बादशाहा परत आला, तेव्हांहि याणे भ- तूता यांचा चांगला सत्कार केला. बादशाहा परत येत्या- समर्यी इबन भतृता यास सामोरा गेला, तेव्हां बादशाहाने हात धरून आदराने त्याचा स्वीकार केला; आणि मी तु- झा सर्व मकारें सांभाळ करीन, अर्से वचन दिळें. नंतर बा- दशाहानें त्यास न्यायाधीश केले; परंतु जेव्हां इबन भतूता- सषळ र््यायाधिशीचा कामाविषयी आरबीमध्यें हा बोळूं छागला, तेव्हां आपणास हिंदुस्थानची भाषा माहित ना- ही, हणून इबन भ्रतूता ते काम पतकरण्यास मागसावला. अशी त्याणें हरकत काढल्यामुळे बादाशाहा किंचित क्रोधा- विष्ट झाला; तथापि याणे स्वस्थपणे इबन क्षतूता याचा शंकांचे समाधान केलें, आणि शेवटी त्यास पुष्कळ वेतन करूल दिले. पढें इबन क्षतूता याणे एक आरबीं काव्य रचून, त्यांत आपलें कजे केडावें असें बादशाहाजवळ मागणे मागितले; त्यावरून बादशाहाने त्यार्चे पंचावन ह- जार द्िनार कर्जे वारिले. कार्ही काळानें दिछीजवळ एक दरवेशी राहत असे; त्याविषयी बादशाहास वहमा येऊन या- णे लागलाच त्याचा शिरच्छेर करविला, आणि त्याचा गुहेमर्थ्ये जे कोक जात असत, त्या सवीस पकडून आणिलें; त्यांपैकी इनन भतूता व दुसरे फारच थोडे ठोक 
जावांनिशीं बचावले. हे पाहतांच अ पल्या पायांखाठची जमीन वरुत चांगठी दिसत्ये, परंतु ही ज्वालामुखी आहे, असं त्याचा अनुभवास आलें. नंतर त्याणें थोडक्याच 



२६२ हिंदुस्थानाचा इतिहास. स7०३ 

दिवसांत संधि पाहून आपल्या 'चाकरींचा राजीनामा दिला; 
परंतु बादशाहास त्याविषयी वांकडें न वाटतां, त्या वेळीं या- 
चा दरबारांत चीनचा बादशाहाकडून सन्मानाथे मोठमोठे 
वकील लोक आले होते, त्याचाबदलळ याकडून तिकडे व- 
कालत जावयाची होती, तिजबरोबर यास पारविठे 

या बादशाहाचा कारकीर्दीचा आरंभी सिधनदाचा 
मसटमानी उवेस जेवढा देश मुसलमानांकडे होता, एवढा 
राज्यांचा मह-कधींहि दुसऱया वेळेस नव्हता;परंतु मा कारकी- 

चम विस्तार. “त जे मांत दिछीचा राजांचा ताब्यांतून गेले, 
ते ओआरंगजेबाचा -कारकीर्दीपर्थेत पुनः हाती आले नाहींत, 
आणि जे मांत बंड न करितां राहिले, त्यांमध्येहि बादशाहा- 
चा अधिकारास धक्का पोंचला; त्याची सांवरासांवर मोगल 
वंशाचा अंमळ सुरू होईपर्यंत झाली नाहीं कि 

पूर्वेकडीक देशांत वाईट राजा असठा,तर त्याचा नि- 
काठ करून टाकण्याविषयी बहुधा लोक विचार करित ब- 
सत नाहींत. असे असून या एका बादशाहाचा अव्यव- 
अस्थत कारभारामुळ एवढ नुकसान झाले असतां, त्यास लो- 
काकडून कांही इजा झाठी नाहीं; परंतु असे घडणे ह॑ बड- 
घा विरळाच होते 

ट्टबबब 

२ फिरुज तघलखं | 
महम्मद लघलखू मेल्यावर त्याचा ठशकरात बखेडे उ- 

व्यन्न झाटे; त्यांत चालठीममाणें मोगठलोक ऱ्य 
- मुख्य कारणी होते. त्या वेळीं दिल्लीचा दरबा- 

कॉक जे या मुठुकचे सरदार होते,. त्यांणीं ती 



प्र 3 तघलसखू वंशाचे वर्तमान, २६३ 
अव्यवस्था मोडून महम्मदाचा पुतण्या फिरुजुद्दीन यास गादीवर बसविलें. याममाणें एतद्देशीय सरदारांचे माहात्म्य चाऊू लागल्याचे इतिहासांत पथम याच वेळीं वर्णन आहे. फिरुजुद्दीन याणे सिधभांताचा बंदोबस्त करण्याकारेतां कांहीं फोज ठेविली; आणि आपण ऊक एथपर्यंत सिंधून दाचा किनाऱ्याने येऊन दिल्लीस गेला, आणि तेथें मागील बाइशाहाचा एका मुलाचा नावाने जे बंड झालें होतें, ते मो- डून टाकिता झाला. तो पुल्गा बादशाहाचाच खरा होता, किवा नाहीं, याचा निश्चय सांगवत नाही. 

पक्तावर बसल्यावर तीन वर्षांनी याणे बेंगालमांत परत घेण्याकरितां स्वारी केली, आणितोसर्व . _ . छुटून टाकिला; परंतु शत्रूचा पराजय झाला ना- ५9 हि ही. शेवर्टी पावसाळा सुरू. झाला तेव्हां यास १" ”५५. परत यावे लागलें. 
| यानंतर दोन तीन वर्षोनीं बंगाळ व दक्षिण या दोन देशांचा बादशाहांकडून वकाठती आल्या; त्यां- चा याणे स्वीकार केला, त्यावरून यागें त्या ७३.२ ह दोन्ही बादशाहांचा स्वतंत्रपणा कबूल केला असें स० ७८७, शाळे; त्यामध्यें आपा नामधारी मोठेपणा मा- सिण बवा च कदाचित् याणें सोडला नसेल, असे वा्व्ते. राज्यांचीस्व- बंगालचा बादशाहाबराबर जो वर सांगितल्या- आड कबूल प्रमाणें तह केला, तो खुद्द त्या पुरूषासच लागू . होता, अथवा जे व्हां तो मेला तेव्हां लोभाविष् होऊन बाद- शाहाने तो तह मोडिला, हे कांही समजत नाहीं; तें कसोहि असो, परंतु तो बादशाहा मेल्यानंतर त्याचा मुलगा सिकंदर पाजबराबर लढाई सुरू करून फिरूज याणे स्वत: बंगालचा 
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हेशान्यटोकाकडील मांतावर स्वारी केली. पढें सिकंदरा खॉ 
जृबराबर पुनः मागील तह सुरू केला; तेव्हां त्याचा स्वतंत् (7 

विषयीं वांधा राहिला नाहीं. यानंतर पुष्कळ वषोनी ठु प्डा” 
थील जाम बाणी नावाचा राजपूत राजा याणें कांहीं नच 
राध केल्यावरून, त्याचे पारिपत्य करण्याकरितां बादशाच्दा "रे 
स्वतः सिथधमांतावर स्वारी केठो, परंतु तींत याचा जय धमा - 
ठा नाहीं; तथापि त्यांत दतरकेंच झालं, की तो जाम निर्मि- 
त्तास बादशाहास शरण आला, त्यामुळे याची मसलत फुः चक” 
ट गेल्यापासून यास विशेष वाईट वाटलें, असें नाहीं. स्वि ध्- 
इ० स सघून बादशाहा गुजराथेत गेठा, आणि तेर्थे न्व- 
9३७२, हि» वा सुभेदार नेमून परत जाता झाला. थोडव्स्या' 
*० ००3. वर्षांनी तो सुभेदार मेला, आणि दुसऱ्याची न्वेग्व- 
णूक झाली; त्या वेळीं थोंडे दिवसपर्यंत एक बंड झालें होते - 

याममाणें लहान कारभार करित फिरून बादशाकच्दा 
इ० स हँ" स॑० 3३८७५ पयेत गुंतलेला असे. पुढ याचे 
3३८५, ८७ वर्षीचे वय झाले, आणि हा अशक्त झाल्ठा 2 
ह स० त्यामुळें याची राज्यकारभार करण्याची शाक्त रा- 

-__ हिली. तेव्हांहळूहळू तं सगळें सूव याचा वज्जी - 
राचा हातांत आठे. त्यास अधिकाराची गोंडी लागून, बरषा- 

 द्शाहाचा वडील मलाचा नाश करून तो अध्वि- 
कार आपणाकडे निरंतर चाले असं करावे, ७न- 
सा त्यास छोभ झाला, त्याजमाणें बादशाहा र्च्यय 

बडाऊ मुल्या शाहाजादा नासरुददीन याविषयीं बादशाचट- 
चा मनांत वांकडे आणन देऊन त्यास मारून ट्य 
कून गादी मिळबावी, असा व्याणें बेत केठा. तो 
बहुतेक तडीस गेला. होता, इतक्यांत नासरुद्दी न्हा 

बादशाहाचें 
हातारपण, 

याचा द्रबा 
रालोळ स्पर्ना 



प्र $ तघलख बंशार्थे वर्तमान. २६५ 
हा धीर करूल गुप्तपणीं जनानखान्यांत शिरला, आ- णि, आपल्या बापाचा मनांत मीति उत्पन्न करून, आपला बचाव करिता झाला. पुढें खातरी झाल्यामुळे, किवा दुर्बंठ- तेचा कारणामुळें बादशाहाने वजीराचा पक्ष सोडिला, आ- णि नंतर लवकरच सर्व राज्याचा अधिकार उघडपणे आप- ल्या मुलाचा हवाली केला. | 

 गाहाजादा नासरुद्दीन याणे आपला अधिकार हुशा- रीनें चालविला नाहीं, त्यामुळे त्याचा दोघां घलत भावांना दिल्लीत कितूर केळे; आणि त्यांणी पूर्वीचा बादशाहास आ- उल्या ताब्यांत आणिले होते म्हणून, त्याचा नावार्ने आपण ह॒ सवे करित आहों असें पिकवून नासरुद्दीन यास हुसकून लाविले; तेव्हां यमुना व सतलज या दोहोंचा उगमांजवळ त्या दोहो नद्यांमध्ये सरमोरनामक पहाडांत बादशाहा म- नासर्द्दीन यास पळून जावें लागळ. त्यानंतर रण पावला. फिरूज याणे आपला नातू ग्यासुद्दीन याचा ९ स वतीने गादीचा राजीनामा दिला, असें त्यांगीं अकूटोबर, मसित्थ केलें. 1) हे 
ही धांदल झाल्यावर बहुधा ठागठाच रमजान फरूल मरण पावत्म. ल्या वेव्ठी त्याचे वय ९० चं०*. वर्षीचे होतें. 
फिरूज याचा राज्यांत मोठमोख्या लढाया झाल्या नाहीत; तथापि याणे आपले कायरे मोख्या श- हाणपणार्ने केळे, आणि लोकोपयोगी कर्त्ये पु- त्यांचे कायदे. "कळ केर्ली; त्याविषयी याची मसाद्धि आहे. देहान्त शास- न हें अगदीं थोडक्या जातींचा अपराधांबदक मात्र व्हावे का २३ 
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असा याणे नियम ठरविला; तसंच लोकांचा शरीरास केश 
देणें आणि हात पाय इत्यादि अवयव तोडून टाकणें, छे बंद 
केलें. मुसलमानी शासत्राममा्णे अवयवच्छेद करणें, छे ब- 
राबर आहे; असे असून हे याणे बंद केले, यावरून साची 

अधिक स्तुति करणें योग्य आहे. या बादशाहार्ने पुष्कळ 
त्रासदायक कर, व बाबी सोडून दिल्या; आणि जीं अर्न्विय- 
मित देणीं होतीं तीं बंद करून, सरकारचें येणें अमुक अवसझुक 
आहे, असें रयतेस स्पष्टपणीं व मसिद्ध रीतीर्ने कळावे, आ- 
णि वसूल करणाऱ्या लोकांचा हातांत त्याविषयी कांहीं स- 
त्ता राहूं नये अशा रीतीने सरकारचा महसूळ ठरविला. को- 
णी नास्तिक झाला असतां हा त्यास देशपार करित असे: हँ 
कृत्य त्या वेळचा ठोकांचा समजतीममाणे हा कारेत असे 
असें झव्छे पाहिजे. परंतु हा स्वभावतः सुज्ञ होता; यामुळें 
ठोकांनी कोणचा रीतीने खाण्यापिण्याचा वगेरे खर्च डेवा- 
वा याविषयीं कायंदे न करितां, याणें आपला स्वतांचा चो- 
बाग साधा केला; तेणेकरून याचें पाहून दुसरे लोकहि सा- 
घे कपडे वापरू लागले | 

या बादशाहानें शेतकीला पाणी मिळण्याकरितां 
याची ठोको- *" नेदयास बांध घातठे; ४० मशीदी बांधल्या 

_ पयोगी कर्त्वे- २० विद्यालये स्थापिली; १०० धर्मशाळा जाल 
केल्या; शेती लोकांस पाण्याकरितां ३० तर्ठ्यव- 

१०० दवाखाने; १०० हमामखाने ह्मणजे स्नानाचा जागा: 
१० उक; आणखी यांशिवाय दुसरीं आनंदकारक किवा *"तो- 

__ मदायक अशी पुष्कळ कार्मे केलीं. तीं कामे सदोदित चाल्ठा- 
. ठ्ि "हणून त्यांजकडे नेमणूकी जभीनी लावून दिल्या होत्या 

वर लिहिलेल्या माळिकेंतील कांही संख्या मोख्य्या 

५००... 



प 
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आहेत, आणि सर्व पाहूं गेठें असतां सरळ घाऊक आंकडे घातलेले आहेत, त्यावरून ही याद अगदीं बराबर असेल, किवा नसेल, याविषयी संशय येतो; परंतु या बादशाहाची जी कृत्ये अद्यापि राहिली आहेत, त्यांवरून याणें केवढी कार्मे हातांत धरिली होतीं, ते समजतें. जेथें यमुना, पर्वत सोडून, सपाट देशांत बाहेर निघत्ये तेथून आरंभ करून क- नाळ्यावरून हांशी व हिस्सार यांपर्यैत एक कालवा नेलेला आहे; हा गागरनदीपर्यंत गेठा आहे, आणि माजी कार- कीर्दीत पंजाबांतील याजवळची नदी सतलज तिशींहि हा मिळालेला होता. हा कालवा बहुधा शेतकीकरितां केठे- झा असावा, असें दिसते. बहुधा फिरूज मेल्यापासून त्या- ची मरामत न झाल्यामुळें, तो पडित झाला होता; परंतु हि- स्सारचा पुढेपावेतों इय्रेज सरकारानें हा कालवा अलीकडे नाट केला आहे; तो समारे शंभर कोश लांब आहे. पूर्वा हिडुस्थानांत पाणचक्यांचा उपयोग करित नसत; परंतु या कालव्याचा योगाने हल्लीं पाणचक्या, लांकडे वगेरे काप- ण्यांचे करवत, तेठाचा व साखरेचा घाण्या, असे कारखाने 'बाठतात; पर्वेतांतून मोठमोठ्या छांकडाचा सांगडी करून या कालव्यांतून तरावून आणितात; एक तर्हेवार बांधणी- चे मचवेहि यांत चालतात, तेणेकरून जिनस इकडून तिकडे नेतां येतो; परंतु या कालव्याचा मुख्य उद्देश शेतकी असून, याचा योगानें पुष्कळ देश सुपीक होऊन,तेथील लोक जे पू- वीं धनगर होते.ते सांमत आपली उपजीविका शेतकीनें करू. छागळे आहेत. हा कालवा हल्लीं एवढा आहे; त्यावरून पूर्वी केवढा असेल तो सुमार केला पाहिजे. हें फिरून बादशा- हार्चें आति मोठें त्य असून, वरील यादींत सांगितलेले नाहीं, 
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€ दुसरा ग्यासुद्दीन तघलख. 
इ. स . जा चुलत भावांनी ग्यासदहीन यास गादी 
9३८९, वर बसावेले, त्यांजबराबर याचें ठवकरच वांक 
2 स० पडले, आणि त्यांणी यास पदच्यत करून मारू 

७९३, टकल. याचा कारकादे एकंदर पांच महि. 
. चालली. 

< अबूबकर तघलख. 
त्यानंतर फिरून याचा दुसर्या एका मुला'चा मुळग 

अबूबकर यास च्यांणीं बादशाहा केलें. याणं एक वर्ष राज्य 
इ० स«  केठें नाही, इतक्यांत नासरुद्दीन हा राज्यावरून 
डे वी . गृल्यापासून पहाडांत जाऊन राहिला होता, ति 
० स*  केडून फोज घेऊन परत आला, आणि दिली श॑ 
७९२, जि- हुर हस्तगत करून घेता झाला. पढे त्याचे, व अ 
*". बूबकर याचें पुष्कळ महिनेपर्यंत, भांडण लागर्ले 
च्यांत दिछी कितीएक वेळा नासरुद्दीन याचा हातून गेली, 
व ती पुनः च्याणें मिळविठी. शेवटी नासरुद्दीन याचा का- 
र , यम अम्मक बसून, त्याणें आपला मतिस्पर्धी अ- 
३३९७ बूबकर यास लवकरच केद केलें. या तंद्यांत 
आगस्ट हिे* शराईसरवारनामक 7हिदु सरदार हा नासरु- 

 रमह्तान ' दीनाचा मुख्य सहाकारी होता; आणि मेवातां- 
01.1 तील हिडुोक, हे त्याचा शत्रूकडील पुढारी हो- ते; ही योष्ट छक्षांत ठेवण्याजोगी आहे. त्या वेळीं जी खास 

जौ न न र 

. अहे. 



प्र ४ तघलसू वंशाचे वर्तमान. २६६ 
डुजुरांतींल फोज होती, ती सर्व परदेशी ठोकांची होती. त्यां- णो नासरुद्दीन याशी द्वेषभावः दाखविल्यावरून त्यांस याणे पह्रपार करून टाकिले. त्यांतून कांहीं लोक आपलें खरें स्वरूप छपावूं लागले; न्यावरूल हिडुस्थानांतील भाषांम- थ्ये कांहीं अक्षर असून, जें इतर भाषांमध्ये नाही, अशा अक्ष- राचा उच्चार करवावा, आणि तो जास करितां न येईल, तो परदेशस्थ असें समजार्वे, असा सर्व लोकांची परीक्षा पाह- ण्याकारेतां नियम केलेला होता. घोर, व हिंदुस्थान एथील झसलमानी राज्ये निराळी पडल्यापासून, दिल्लीचा राज्यांत हिदुलोक, व एतद्देशीय मुसलमानतोक, यांर्चे मान किती बाढत चालल होतें, हे वरील गोष्टीवरून आपल्या ध्यानांत सहजच येईल. 

८ नासरुह्दीन तघलखू. 
नासर्द्दीन याचा दुसऱ्या कारकीदीत जिकडे तिकरे अध्यवस्था चालली होती; तथापि याचा वेळी कांही मोड- मोठ्यागोष्टी घडून आल्या.  . . - ' झुजराथचा सुभेदार फरतुठ्मुल्क याणें बंड केळे, "याचा मुझफ्फर खान याणे पराजय केला. त्याचममाणें यमुनेपीकडील राठोर जातीचा राजपूतांनी बंड केलें. पु- ढं बादशाही अम्मळ ढिला झाला, हं जिकडे तिकडे अनुभ- वास येऊं लागलें. | 

"1 बादशाहाचा वजीर एक मुसल्मान झालेला हि- इु होता. त्याजवर त्याचा हिंदुधर्मातील असणाऱ्या पु- तण्याने कांहीं तोहमत आणिल्यावरून, त्यास बादशाहाने मारुन टाकिलें, 
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नाससरुद्दीन मेल्यावर, त्याचा मुलगा ड्रमायून हा त्याचा 
गादीवर बसला; परंतु तो ४५ दिवसांनीं वारल्यानंतर, त्या- 
शवा धाकटा भाऊ महमूद यास सिंहासनावर बसविलें 

अललाधळळळयधयानचयाननडामयडााधियायमेडामतमावयाडाायाडात्या डाका शळयाळाळयाय याय ाभ्यळायळाच्यका भये 

७ महमद तधलख. 
महमूद हा राज्यावर आठा, तेव्हां ठहान होता; ओोमा- 

णि च्या वेळी जो बादशाही अधिकार कमी 
१५९. झाला होता, तो पूर्वस्थितीस आणण्याजोगे याम- 
हि> स* ध्ये विशेष सामथ्ये नव्हते. त्यामुळें गजराथर्चा 
"१४ सुभेदार मुझफ्फर खान हा आपल्या मांतांत स्व- 
तंत्रतेने सत्ता करुं ळागठा. दुक्षिणेतील राज्य स्वतंच ज्षा- 
ल्यावर, माळवा हा पनः दिल़ीखाठीं आठला होता; परंत 
तेथील सुभेदार हां हीं दिष्टींची हुकुमत सोडून स्वतंत्र 
झाला; त्याचममाणे स्वानदेशचा लहानसा मांत हाहि स्वतं- 
च झाला. हो नवी राज्ये अकबर बादशाहाचा कारकी- 
दांपयंत स्वतंत्र राहिली होतीं. 

बादशाहाचा वजीर याणेंहि जवानपर हा मांत ब- 
| . वळकावून, तेर्थे एक राज्य स्थापिले. इकडे बांदशाहीचा 

मोड झाला. द्िछीमर्ध्ये फळ्या पडून, त्यांचा हाणामाच्या 
चाऊल्या असत. बाकी राहिलेल्या जांतांतील 

डाक बढुधा इकडे दुलक्ष करून राहिते होते, व कांहीं*चे 
_ आपसात तट माजले होते. या आपसांतील कन्ञांमध्ये स- 
. वोर्चे लक्ष गुंते असतां तेमूरलंग याची धाड येऊन सर्वो- 
 करकासळली; तेणेकरून सर्व लोकांचा एकदम नाश झाला. जक.  जगीझ खानाममाणे तमूरलंग याणे सव तातारलोकां*जे 
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जमाव एकत्र केळे होते; आणि त्याचा ममार्णे- ा 
च सर्वे आजूबाजूचा देशांचा विध्वंस आरंभिला तैमूरलंग 
होता. याची फोज जेंगीझ खानाचा एवढी न- ₹. 
व्हती. हा जात्या तुर्की असून मुसलमान होंता; 
आणि पाहूं गेळें असतां बऱ्याच सुधारलेल्या देशांत हा उत्पन्न झाडा होता. तथापि जेंगीझ खानाममार्णे- 
च बहुधा याची लढाईची रीति दुष्ट असे, आणि याची त्या मोगलासारिखीच राज्यरीतींत दूर दृष्टि नव्हती- 
जेंगीझ खानापेक्षांहि याचा राज्याचा थोडक्याच 
काळांत नाश झाला; कारण जे देश याणें ल 
टून टाकिले, त्यांतून बडुतेक देश आपल्याकडे राखण्या- 
विषयीं यत्नहि याणें केला नाही. याणे जे देश जिकिले 
त्यांतून कांही याचा वंशजांकडेस चालले, व त्यांची बढती- 
हि झाली; परंतु असतें होण्याचें कारण हृ होते, की याचा 
वंशजांचा स्वभावास व याचा स्वभावास बहुधा रावदिव- 
साची तफावत होती, याणें इराण व मावरुठ्नहर हे मांत 
घेतले; तातार, जाजिया, व मेसोपोटेमिया, हे सर्व देश, 
आणि रुशिया, व सिबीरिया, या मांतांचे कांहीं भाग हे उ़- 
टून टाकिले; आणि नंतर लढाई करण्यास कांहीं निमित्त 
“”०४0१ण1000000000000000शणशणीश चणचण ळाू.:44..ममााा 

(५) तेभूरलंग यास एशियासंडांत अमीर तेमूर असे ह्मणता- 
त. समकंद शह्राजबळ केश हणून ठिकाण आहे तेथें याचा जन्म झा- 
ला. तेथें याचे पूवज सुमारें दोनशें बर्ष राहिलेले होते, आणि तेथील 
भाषा तुर्की ब फारसी या आहेत. जेंगीछ्ञ खान जा कुळांत उत्पन्न झाला, 
त्यांतच आपण झालों असा हा दूरबा संबंध लावित असे,परंत् याचा आजा 
भेरळे नायाचा लोकांचा मुख्य सरदार होता, एवढी माञ आतां खचित 
माहिती आहे, 



ी व प पवडत तडप 

इ० स० 

३3९८ 

सिधुनदावर दौनको 
ती लांकडाचा सांगर्डीचा 

कळ कक ही; नंतर याचा फोजेनें 
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मिळण्याकरितां निघाला, तो घारा अअवा सतलज या 
नदीवर त्यास जाऊन मिळाला. 

तेथून थोडे ठोक बरोबर घेऊन तेमूरठंंग हा अजादेन 
शहरास गेला; तेथींळ लोकांनी त्यास कांही अडथळा केला 
नाहीं. त्या शहरांत एका मुसलमान पीराची मख्यात कबर 
होती, त्यामुळ“त्याचा नावाचा सन्मानार्थ जे थोडेबहुत ठोक 
गांवांत शिलक राहिले होते, त्यांस याणें जीवदान दिलें. »” 
तेथून हा भटणेर एथे गेला, आणि त्या शहराचा तटाखालां 
जे सवे खेड्यांपाड्यांचे लोक आश्रयाकरितां येऊन राहि- 
छे होते, त्यांची कतळ करिता झाला. पुढे तेथील ता. .. 
लोक तह करून तेभूरलंग यास शरण आले; नोर्बेबर 
परंतु कांहीं घुकीनें तेमूरलंगानें ते शहर जाळून टाकून सर्व 
लोकांचा शिरच्छेद केला. तेमूरलंगाचा तहांमर्ध्ये अशा पुष्क- 
ळ चुकया होत असत. भटणेराहून तो सामानशहरास येऊन 
आपल्या मुख्य फोजेस मिळाला. मार्गोव येत असतां याचा 
वाटेने जितके गांव लागले, तेथीक लोकांस याणें मारून टा- 
किले. जेव्हां हा सामानशहरापुढें गेछा, तेव्हां पुढी स- 
चे शहरें याचा धास्तीने ओस पडलीं. यामुळं पुढे अशीं स- 
गळी शहरांची शहरं कतल करून ओस पाडावयास यास 
सांपडली नाहींत. तथापि याणें वाटेने पुष्कळ लोक पकडू- 
न केद केळे, आणि दिल्लीस गेल्यावर १५ वर्षो- 
च्रा वरील सवे लोकांस ठार मारिले. त्या वेष्ठी दिसेबर 
एक लक्ष लोक मेले गेळे असे मुसलमान इति- 
हासकार वर्णन करितात; परंतु ही त्यांची अतिशयोक्ति अ- 
सेल. 

बादशाहाची फोज थोडी असून, तींत फळ्या पडून 
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गेल्या होत्या; त्यामूळे तेमूरलंगानें तिश्ा पराजर चादशाहाचा करून टाकिल्यावर ते लोक शहरांत पळून आले शोजेचा "“ आणि महमूद बादशाहा तर स्वतः गुजराथेत निघून गेला. पुढे दिछी एथील लोकांस अ- भयवचन इ्ल्यावरूतते शरण आठे, आणि तेमू- डेसेब, रलंग हा मसित्धपणें  हिडुस्थानाचा बादशाहा ___ होऊन, त्याचा नावानें द्वाही फिरली. _ _ दिल्ली तेम्रलंगाचा ताब्यांत आल्यानंतर, त्याचे छोक | छट करूं लागले,व लोकांवर शुटूमहि करूं, लाग- दिलीशहर >. - तरा » ऊं व ठुदून,जाढू- 7 पच्हा ठोक त्यांस आडवे येऊं लागले. “ते २-५ ८०५ "9 तेथीळ करून पुरढे तेश्रलंगाचा फोजेनें एकसारिखी कतल पेर, लोकांची कतल चालविली. त्यामुळें कितीएक ___. रस्त्यांत मेतांचा राशी पडून जावयास मार्ग नाहीं- ता झाला; पुढ दरवाजे फोडून सगळी मोगली फौज शहरांत शिरली; त्यानंतर पुढें जो आकांत साठा, तो वर्णन कर- "यास लेखणी चालत नाही; तो वाचणारांचा राहजे ठक्षांत येईल., याममाणें नाश झाला, हा तेम्रलंगानें अभयवचन दिले असून झाला; तेव्हां हा बुद्धिपुरःसर चालीममाणे याणे विश्वासघातानें केला, अथ- वा याचे लश्करी लोक स्वभावतः चे निदय असून, त्यांजवर याचा अम्मलहि नीट चालत नसे, त्यामुळें झाला, हे' ब- राबर समजत नाहीं. अशा कतली तर, 'तैमूरलंगानें वचन दिल्यावराहे, नेहमीं होत *सत; परंतु या कतलीचा आरंभ, फौजेचा दुष्ट व बेकेदी स्वभावामुळे शाऊा, अस त्या वेळचे 



प्र० 3 तघलखू बंशाचें वर्तमान, २७५ 

होती; हे तेभूरलूंग स्वस्थपर्णे पाहत होता, व आपला जय 
साठा हणून उत्साह करित होता. शेवर्टी जेव्हां लोकांचे 
माण घेतां घेतां याचें ठश्कर थकरें,आणि छुटावयास शहरां- 
त कांही राहिले नाही,तेव्हां त्याणे परत जाण्यास निघण्याचा 
हुकूम दिला,आणि जावयाचा दिवशीं समुनातीरी फिरूज- 
शाह. याणे बांधिलेल्या संगमरमरी दगडाचा म- ह स० 
शीदींत मनःपुरःसर व नम्रतेने मार्थना करूत, ई- १३ ९८तार 
श*वराचे आभार मानिले. 3१डिसेंचर, 

___ तेम्रलंग याणे अतिशय ळूट नेली, आणि शिवाय 
लहानथोर पतीचा सवे लोकांपैकी असंख्य पुरुष व बायका 
यांस दास दासी करून नेलें, असे वर्णन आहे. त्यांतून ते- 
मूरलंग याणे समकेंद एथे मशीद बांधण्याकरिता पाथरवट व 
एरव्हींचा व संगमरमरी दगडावर नकूशी काम करणारे 
असे जे लोक होते, ते आपल्या दिम्मतीस लावून घेतले. 

तेभूरळंग हा दिछीहून मीरत एथे गेला. तेमूरर भे लोकांची ज्झ र रंग तेथें लोकांची मोठी कतल झाली. तेथन पढे तो हिंडुस्थानां- 
गंगानदी उतरून, तिचा कांगाने जेथे हरिद्दारा- तूत परत 
जवळ हिमालयांतून ती बाहेर पडत्ये, तेथें गे- गेढा. 
छा. पहाडांचा सरहद्दीवरुत जात असतां, पुष्कळ हिद्टो- 
कांचा फोजांशीं त्याचे मसंग झाले; त्या वेळी तो इतर शि- 
पाई लोकांममाणे स्वतः पुढें होऊन लढत असे, आणि श्रम 
सोशित असे. त्या वेळीं त्याचें वय ६२ वर्षीचे असून तो 
असे करी, हें विशेष आश्चर्यकारक आहे. पुढे तो पहाडां- 
चा पायथ्याने लाहोरचा उत्तरेकडे जमू झणून ., त. 
मांत आहे तेर्थे गेला; तेथून दक्षिणेस फि रला, १३९९,मार्च. 
आणि, अथम जा रस्त्याने हिंदुस्थानांत आला ९"त?€०१. 
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होता, त्या वाटेस [भळून हिंदुस्थानातून परत जाता झाला. 

'ेमूरलंग याणें अंदाधुंदी, दुष्काळ, आणि पट्का, यांस आ- 

पल्या मागे ठेविलें | 
जा ग्रंथकारांनी तेमूरठंग याची स्तति केठी आहे, 

त्यांणीं याचा कृतीस जे हेतु लाविठे आहेत, त्यां- 

वरून तेमूरलंग याचा स्वभावाचे अनमान करि- 

तां कामास नये; अथवा त्याचा मतं उत्तम राज्य 

कसं असावे, असे जे त्याचे स्वतांचे विचार, त्याममाणे व्या- 
चा सांगींवरून जीं नीतिवचने लिहिठेठीं आहेत, व्यांवरूनहि 

हा अमुक रीतीचा मनुष्य होता असं अनुमान करितां कामा- 

स नये; तर याणें जें आचरण केलें त्या आचरणावरून याचा 

स्वभावाचे धोरण बांधिठे पाहिजे. याणें स्वतांची हकीकत 
आपणच मुळूफझाततेमूरी या ग्रंथांत लिहिली आहे; 

तिजवरूत याचे वास्तविक स्वरूप दृष्टीस पडते. ती सरळ् व 

चमत्कारिक पद्धतींचे लिहिलेली आहे. तिजमध्ये आपलां 

कपटे, व बेइ्मानीपणा,हीं हा निःशेंकपणें सरळभावार्ने कळूल 
करितो; आणि आपण केलेल्या कृतीमध्ये आपला भळेपणा 
व निर्दोषीपणा सार्वकाळ अतिशय होता, अशी आपलीच 
आपण स्तुति करितो. तशी स्तुति मोठा धीट गोडबोल्या 

असला, तरी वत्याचांन करवणार नाहीं, यावरून हा ग्रंथ तें- 

म्रलंगाचाचच सांगीबरून दुसऱ्या कोणी लिहिता आहे, असं 

याचा स्व. 

माव. 

दिसते. तसेच जं पोकळ भारुड, व ढोंग, आणि वास्तविक 
घमंभोळेपणा व निष्ठा, हीं जीं त्या ग्रंथांत म्रकट केलीं 

(७ ) ता» १० भाच इ० स० १३९५, हि स० ८०१ चा सुमा- 

. ता ब्याजक्वटनामक बाद्शाहावर मठा स्वारी करावयास जा- 

नह 32 3“ डन त्व ....... , , 
कता पय वि क क कल्क रका 
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आहेत, ती स्वतांचा शिवाय दुसर्याचा हातून झालां नाहींत. 
या वरील गुणांशिवाय याचें धेय, चातुर्य, हजरजबाबीप- 
णा, लोकांचा स्वभावांचें पुरं ज्ञा, आणि ते जिकडून फस- 
तीक तो मार्ग धरून त्यांस पाडाव करण्याविषयी याचें धाड- 
स, या सवे गुणांही युक्त असा हा एक मोरा विलक्षण परुष 
'ऐथ्वीवर अवतरका होता. रानट देशांतील सरदार लोक 
येऊन जे देश जिकितात, त्यांत जा राजांस ते ग्रासावयास 
येतात, त्यांचीं बोलणी धरून सोडून कपटभावार्ची असतात, 
तशी त्या जंगठी सरदारांची नसून समूर शूरपणाचीं असता- 
त. त्यावरून आपण ते जंगली लोक अनाडी व बघेहिकमती  योडे आहेत असें समजतों; परंतु तैभूरलंग हा तसा नव्हता. 
हा लबाड राजकारस्तानी होता; आणि जे दुसरे. तातार 
सरदार झाळे, तेहि यासारखे हशार असल्यामुळे, छढाइूंचा 
कामांत त्यांची बरोबरी करण्याजोगे असे दुसरे पुष्कळ स- 
रदार असून, त्यांहून हे वरचढ होत असत. 

जेंगीझ खान व 'तेभूरलंग हे दोन्ही मनुष्यजाती चे . शत्रु होत. त्यांचा इतिहासांमध्यें कांहीसे साधम्य॑ दिसते, . परंतु जेंगीझ खान हा अतिशय ब्रात्य होता,आणि 'तेमूरल॑- 
ग हा अतिशय विश्वासघातकी होता. | 

तेग्रलंग दिछीहून गेल्यानंतर सुमारें दोन महिनेपर्यंत 
. दिल्ली एर्थे कोणीहिराजा नव्हता, आणिबड्टधा __ च 
वस्तीहि नव्हती. नंतर दिल्ली ताब्यांत घेण्या- ची र 
विषर्यी पुष्कळ तंटे चालले; त्यांत पूर्वी महमूदाजवळ | 

_ एक एकबालूनामक सरदार मोजल्या अधिकारावर ३० स 
' होता, त्याचा जय झाला. त्याणे दिल्ली- ११०, हिर 
जवळचा - परगण्यापठीकडे आपला अम्मल | 

२४ 
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चालविण्याविषर्या पुष्कळ मयत्न केले; परंतु ते व्य्थ 

जाऊन, पुढे त्याणें मठ्तानाकडे लांबीचा पछ्यावर स्वार 

केठी होती, तींत तो मरणपावठा.  . 

त्यापर्वी महमद हा गजराथेंतून परत येऊन, निर्वेश 

घेऊन राहणाऱ्या हणजे पेन्शनर चाकर ठोकांममाणे काँ- 

ही. दिबस दिछीस राहिला होता. नंतर जवानपुरचा 

राजाचा ताब्यांतीलक कनोज शहरामध्ये जाऊन राहिला 

ते शहर घेण्यास एकबाल यार्णे पुष्कळ मयत्न केले, पुढ 

तो सरदार मरण पावल्यावर, दिछी एथे बादशाहाची पन 

इ०स० १५०५ स्थापना झाली. याजमाणें नावास वीस व्ष 

हिग्स० <०<, राज्य करून महमूद तघलख् मरणपावला. त्या- 

क, ४५० मागून दोळत खान लोदी हा गादीवर बसला 
इ०स* १४१४ त्यास पंजाबचा सुभेदार स्िंजर खान याणे 

_ हिन्सर> <०५०. पंधरा महिन्यांनंतर हाकून लाविले 

सय्यद वशांच वतमान 

सय्यद खिजर यानंतर छत्तीस वर्षेपर्यत हिदुस्थानामर्थ्ये 

| मश क वास्तविक अथवा नामधारी तरी राज्य झां न- 

हि*स०८१७.व्हते. आपण 'तेभ्रलंगास बादशाहा मानितो, 

सच्यद नबा-रसे असं स्विजरं खानं हा दाखवित असे, आणि 

रेक.” बादशाहपणाचा कितांब अंथवा चिन्हे यांचा उ- 

र स २) पयोग न कारितां हा त्यांचा नावानें कारभार चा- 

लवित असे. याची जन्मभूमि हिदुस्थांन; परतु 

सय्यद महम्मद हा पेगंबराचा वंशांतला सध्यद | होता. य 

क मागून याचा गादीवर तीन पुरुष झाले. या वं- 
क्षांस सय्यद असं लेणतात. खिजर खानास 

वडया वात 
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दिल्लीबराबर दुसरा कांही मुठुक मिळाला नाहीं, आणि थोडक्याच दिवसांत याचा मूळमांत पंजाब ए- व्यद अडा 
थेंहि बंड झालें. खिजर खान याचा मागून उद्दीन नका सय्यद मुबारिळ, सय्यद महम्मद, व सय्यद इ०स० ४४ झा रि त हर स०<८श्र, अहाउद्दीन हे तिघे परुष झाले. त्या ति- 
धांचाहि कारकीदीत त्यांस थोडासा तरी पंजाबमांत राखून ठेवण्यास मयास पडले. तथापि त्यांणीं आपलें राज्य वाढवि- ण्याकरितां कांहीं शूरत्व करून माळव्यांत व राजस्थाना- चा सरहद्दीवर हल्ले केठे;परंतु या वंशाचा शेवटला पुरुष स- “प अहाउद्दीन याचा कारकौर्दीत यांचा मुठकाची सर- 
ह एका ठिकाणी दिल्लीचा तराबाहेर अर्ध्या कोशाचा आं- त होती, आणि सहा कोशांपलीकडे कोठेंच नव्हती; परंतु दिल्लीचा उत्तरेस सुमारे पन्नास कोशांवर बदाघननामक 
शहर अलछाउद्दीनाचा ताब्यांत होतें, तेथें त्याणें ह सढ शैवर्टी जाऊन आपली पूर्वीची राजधानी व म- :» ५० हू० हत्व ही बंहिळोळ खान लोदी याचा स्वाधी- त* “५. न केटी; त्याणें पुढे बादशाहा हा किताब धारण केला. 

ति शशशशाा्बान्व यात हकमतकीगाक, 

लोदी वंशाचे वर्तमान. 
बहिलोल़ खान लोदी. 

_ बहिलोल याचे पूर्वज व्यापारावर सांवरलेले होते, पुढे फिरुज तघल्ख् हा बादशाहा अफगाणांचा छोदी यंशा- पहिळा मोठा आश्भय देणारा झाला. त्यांचा चा भरभ- 
कारकीदीत बहिठोळ याचा आजा मुठ्तानचा ८. 



२८७ हिंदुस्थानाचा इतिहास, भा० ३- 

स॒भेदार होता. सय्यद वंशाचा कारकीदीत बहिठोलठ 
याचा बाप व याचे पुष्कळ चुलते लश्करांत. सरदार होते; 
स्यांतून इसठाम खान नामे मोग मब होता; त्याचा ते- 
नातीस १२००० अफगाण असत. पढे या करंबाची सत्ता 
वाढठा, अस पाहून आणि एका हदेषी भाऊबंदाने चहाड्या 
केल्या; त्यावरून सय्यद महम्मद याचा मनांत वेरभाव उ- 
त्पन्न झाला, आणि त्याणे लोदी लोकांचा छल करून त्यांस 
पहाडांत पळविल; तथापि ते सय्यद लोकांचा सत्तेस आड 
येत असत. शेवर्टी बहिलोल याणे अथम सरहिद' घेतली 
व नंतर सवे पंजाब हाताखाली घातला. 

उढ बाहलांल यास सय्यद अलाउद्दीन याचा वजीर 
हमीद याणे दिलीस बलाविलें; परंतु त्या बलाढ्य वजीरा- 
पुढे आपले कांही तेज पडत नाही असें पाहन, याणे यक्तीने 
च्या वजीरास केद केले, आणि त्याचे सवे वजन मोडून टा- 
कून त्यास आपल्या घरी जाऊन संसार करावयास परवा- 
नगी दिली | 
पजावर्धात बाहलठात गादोवर बसल्यामळे पंजाबमांत 
पुनः दिल्लीचा पुनः दिछीचा ताब्यांत आठा. सय्यद वंशा- 
डा चा वेळीं मुठूतान स्वतंत्र झालें होते. त्यावर ब- 

_____ हिठलोल याणे स्वारी केठी; इतक्यांत जवानप- 
इ०« स* रेचा बादशाहाने येऊन दिलीस वेढा दिला, हं. 
3४५२ ० तृ्तमान सास लागतांच हा परत दिछीस आठा; 
-* “५८ नंतर याची त्याची ठढाई सरू. झाली, तीमध्ये 
केव्हां केव्हां पोकळ तह थोडा वेळपर्यंत झाले 
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मांत घेऊन दिल्लीस मिळविला. तो जांत पुर्ढे जवानपुर 
दिछीचा बादशाहांचा ताब्यांत कायम राहिला. परत तेतळे 
ही फार दिवसांची लढाई झाल्यानंतर, पुढे बाद- १७८ हर 
शाहानें दहा वर्षे राज्य केळे, आणि दुसरे तहान स" “<). 

सहान देश घेतलें. पुढें बहिलोल मरण पावला. याचा मर- पराजी उतरेल यागेशसल हिमालयात, इ, ल. 
व पूर्वेस काशीपर्यंत, व शिवाय यमुनेचा पश्चिमे- 1४८८, ह्फि 

स बुंदेलखंडापर्येत मांत, इतका देश याचा ताब्यां- १? “५५ 
त होता. 

__ सिकंदरखान लोदी. 
___. यां बादशाहाचा मागून याचा मुलगा सिकंदर हा 
गादीवर बसला. सिकंदर याचा लहान पतण्याचा वतीने 
कांहीं सरदार याजबराबर भांडले; नंतर याचा दोघां भावां- 
नी याजबराबर लढाई केली; त्यांतून एकार्ने तर हद्टाने क- 
हह 'बालविळा. या सवे मसंगांत सिकंदरास जय मिळाला. 
तथापि याणें आपल्या भावांबंदांवर पूर्ववत् ममाणें मीति - 

. वून, इतर हलक्या बंडवाल्यांस क्षमा केठी, याणे 
बेंगालचा सरहद्दीपर्यंत बहारमांत परत घेतला, मारांत 
आणि बुंदेलखंडाचा बाजूर्ने आपे राज्य वाढ- ची दुखता,ब 
विर्ठे. हा आपल्या कारभारांत न्यायी व दक्ष "साथीपणा. 
असे, आणि धर्मांची बाबद खेरीज करून, इतर गोष्टींमध्ये 
हा शांत व उत्तम बादशाहा होता; परंतु हिंदुस्थानामर्थ्ये जे 
कांहीं मोठे कडवे धमांभिमानी होऊन गेले त्यां याया धर्मे- 
तील हा एक होय. याणें हिंदूंपासून जीं शा- संबंधी दुरा- 
हरे व किल्ले घेतठे, न्यांतीठ देवालये मोडून र 



२८२ ..हिंदुस्थानाचा इतिहास भा० ३ 

टाकिलीं: आपल्या राज्यामध्ये त्या ठोकांचा यात्रा 

मना केल्या; आणि कांहीं पवेणीचा दिवशी हिदुलोक प- 
वित्र नद्यांमध्ये स्नांनं वगेरे जे कम करितात, तं बंद. केलें 
“सर्व धर्म मनापासून आचरिले असतां, ई*वरास एक सा- 

रिखेच मान्य .आहेत ” असे मत एक ब्राह्मण तत्परतेने उप- 

देशित असतो, असें याणे एका समयी ऐकिले; त्यावरून 

पापल्या समक्ष र बारां कोजींबराबर आपल्या मताचा वाद 

करितां या बादशाहाने व्यास बठाविले. पढे 

वाद झाठा च्या वेळीं तो ब्राह्षण आपले निराग्रही मत सो- 

डीना असें पाहून बादशाहाने त्याचा शिरच्छेद केला. हं 
याणे मोठें निद्य व अन्यायाचे रुत्य केलं 

_' एका वेळीं बादशाहा याणे हिदूठोकांचा यात्रा बंद के- 
ल्या, लणून एका धामभिक मुसलमानाने याचा निषेध के- 
ला. तेव्हां सिकंदर हा व्यास हणाला “रे मंकटा! तूं मू[तपू- 
जा मत्तिपादितास १” असें सणून याणे त्यावर तलवार उपस- 
ठी; त्या वेळीं त्या साधूने यास उत्तर दिलं की, “नाहीं, 
परंतु बादशाहांनीं आपल्या रयतेचा छल करूं. नये, असें 
भतिपादितो. ” ते ऐकून बादशाहा शांत झाला 

एका वेळीं बादशाहा आपल्या एका भावावर स्वारी 
करूंन जात होता, तेव्हां ठज्ञा जय होऊ अशी मार्थना करून 
एका दर्वेशानें यास आशार्वाद दिला, तेव्हां सिकंदर लणा- 
ला '-जो आपल्या रयतेचे उत्तम भकारे कल्याणं करितो; 
व्यास जय मिळो, अशी मार्थना कर”. 

> ) द्य बाह्षण बडुधा कबीरपंथी असाबा. कबीर हा एक 
त्वुबेत्ता होता; तो या रालकाचा भारंभीं अशाच मताचा उपदेश करित 

क ताटी 

भक 



प्र ३ लोटी यंशाचे ब्तमान १४% 

सिकंदर हा कवि होता, आणि विद्वानांचा मोंडा ला- 

श्रयदाता होता. हा अहावीस वषे राज्य करुत आप्रा 

एर्थे मृत्यु पावला. 

इत्राहिम लादी. 
सिकंदर याचा मागून त्यांचा मृळ्गा इभज्नाहिम 

गादीवर बसला. यांचा अंगीं याचा 
मापाचे कांहींच सदुण नव्हते. हा फार (९: 
गर्विष्ट असे; त्यामुळ याचा जातीचे ठोक 
यास त्रासठे, आणि याचा संशयी व जुलमी स्व 
मुळे याचा सरदारांस भीति पडली. त्यामुळे याथा 
राज्यांत वारंवार दंगे होऊन कधीहि स्वस्थता झाली नाही. 
याचा राज्याचा आरंभीच याचा एका भावास जवानपर 

एर्थे लोकांनीं बादशाहा केले. स्याचा याणे एका वषं 
पराजय करून, त्यास गुस रीतीर्ने मा र्ल टाकिले. शिव 
आपल्या दुसर्या भावांस इन्नारि बंद 
ठेविले. त्यानंतर इसलाम स्वान नावाचा सरदाराने बंड फे- 

ला युद्धांत मारुन टाकिले, या वरील कामांमध्यं 
कांहीं मानकरी ठोक, व मांतांचे सुभेदार यांचे अंगर अ 
असें समजून याणें त्यांचे माण घेतें; कितीएकांस संशया 
वरून मारिले; कितीएकांस केद करुन बंदीखान्यांत टाकिडे 
असतां तेर्थे गुप्तपणे मारून टाकिले; एका सुभेदारास स्पाचा 
सुभ्याचा ठिकाणी मारेकरी घाळून मारिले; या कस्य मळ 
जिकडे तिकडे अविश्वास, व त्रास, यांचा फेलावा झा] 
उष्कळ सरदारांनी बंडे केलीं; इत्राहिम याचा सर्व पकडी 
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मांतांत बर्डे होऊन, दुथा खान लोहाणी याणे तेथें स्वतंत्र 
राज्य स्थापिले; पुढें त्याचा मुलाने राजा ही पदवी धारण 
केली. त्या वेळी पंजाबचा सुभेदार दोलत खान लोदी झ- 

2320 णून होता. त्याणेंहि इतर सरदारांममाणें आपटी गांत हो- 

राज्य कारित होता, त्याची मदत मागितली. बाबर यां 
कावूल एथें कांहीं वष राज्य चाललें होते; आणि सेमरलंग 
याचा संबंधान आपला वारसा सांगून, पूर्वी त्यांणे पंजाबा- 
वर स्वारी केली होती. हीं हे बोलावणें आल्यावरून तो 
आनदाने आला; परंतु दुसर्या कांही अफगाण सरदारां- 

चा इब्राहिम याजवर भक्ति असल्यामळे अथ- 
_ वा परदशी राजांचा त्यांस घास असल्यामळे 
_ त्यांजी दोठत खान यास पंजाबांतन हाकून ला- 

इ० सरू«  विठे; आणि बाबर यासहिते आडवे आले त्यांचा 
त ९०" बांवराने लाहोराजवळ अगदीं मोड करून पुढ 

छाहार शहराची राख केठी. लाहोराहून बाबर 
हा दिबलपुर एर्थे गेला; तेर्थे दोठत स्थान हा येऊन त्यास 
मळाठा. बाबर याणें दिबलपुर हें शहर गर्दी करून घेतलें 
आणि सर्व किछेकरी लोक ठार मारिठे. पढे दोलत खान 

मसलतीचा बाबर यास कांहीं कारणावरून अंदेशा 
आठा; त्यावरून त्यास व त्याचा मुलांस याणे केदेत टाकिले 
पुढे यास दया येऊन याणें त्यांस सोडन देऊन, त्यांची मान 
हवे चांगळी ठेविली, आणि त्यांस जहागीर करून टि- 

बाबराची 
स्वारी, 

करक्ला नाही. पर्ढेहा 
जाण्याकरितां सरहहिद्पर्यंत जाऊन पाचला; 
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इतक्यांत दोलत रवानवत्माचा एक मठगा हे बंड करून 
पहाडांत पळून गेठे.' असे शत्रु आपल्या मार्गे ठेवून पुढे 
जाणें हें बरोबर नाही असें यास वाटून, याणें परत काबू- 
छास जाण्याचा निश्चय केला. हा परत गेठा; 
तथापि याणे जो देश घेतला होता, तो आपल्या देह पर 
हातांव ठेवण्याकरितां मख्य मुख्य ठिकाणीं याणे ह शेळ. 
कापल्या भरवशाचे कामगार ठेविळे होते. अ- 
छाउद्दीननामक इन्राहिम बादशाहाचा 'घुलता हा, केरडेंत 
सांपडला नसून, बाबर यास मिळाला होता; त्यास बाबर 
याणे दिबल्पुर एर्थे सुस्याचा कामावर ठेविठे. पुढें दोलत 
खान हा पहाडांतून परत आला, आणि बहुतेक पंजाबमांत 
घेवा झाला; तेव्हां अछाउद्दीन हा कात्रूल एथ पळाला; 
शेवर्टी बाबर याचा एका सरदाराने दोलत खान या. 
चा अगदी मोड करूत दाकिला. इकडे उज्ञबेगलो- 
कांनी बल्क शहरावर हल्ला केला होता, त्यांज- 
बराबर बाबर लढाई करित होता. म्हणून याणे अलाउ- 
हीनास हिंदुस्थानांत पाठविले, आणि त्यास मदत करण्या- 
विषयीं आपल्या दुसर्या सरदारांस आज्ञा केठी. याममा- 

. ण आश्रय मिळाल्यावर, अछाउदीन याणे दिछीवर चढाई 
केली, आणि हिंदुस्थानांतील लोक पुष्कळ त्रासले होते, यामुळें मा्गीत जातांना पुष्कळ लोक येऊन यास मिळाले; 
वेणेकरूत याजवळ लवकरच चाळीस हजार ठश्कर जमले. 

 कककाळ.., 

५ दळत खात याचा दुसरा मुळगा दिलावर हा बायर याजबळ- 
च राहिला; त्यावर बाबर यांचा फार भरबसा असे. दिष्ठीचा दरबारांत 
खानसानाननामक जी दुसरी पदवी ती यास होती; आणि ब][पर ब डु- मागून यांचा कारकीदील ती चालत होती, 
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इतक्या ठोकांनिशी अल्लाउद्दीनार्ने इजाहिमाबराबर दिछी- 
जवळ युत्ध केलें; त्यांत त्याचा अगदीं मोड झाला. इतक्यां- 

त बाबर याणे बल्क एथील बंदोबस्त करून हि- 
आऱा. महे दुस्थानावर स्वारी केली. _ तो लाहोरापर्यंत 
डिसेबर. आला, आणि लाहोराहून दोलठत खान याचा 

पाट्छाग करित पहाडांत गेला. शेवर्टी दोठत रान याणे शरण येऊन आपला किल्ला बाबर याचा स्वा- धीन केळी. त्यानंतर पहाडांतूनचच सतठजनदीचा किना- यावर ळुधिआनाचा वरचा बाजूस रोपुरनामक शहर आ- हे, तेथे बाबर आला, आणि तेथून बहुधा समोरचा रस्त्या- ने दिल्लीस गेला. वार्टेत जातांना इत्रांहिम बादशाहा हा फोज घेऊन पाणिपताजवळ आलेला च्याणें पाहिला. . त्या- जवळ एक लाख लोक, व एक हजार हत्ती एवढें लकर आहे, असें बाबर यास वर्तमान छागले. बाबर याची बा- जारबुणग्यासुत्वां सगळी बारा हजार फौज होती. जे- व्हां इज्नाहिमार्चे छश्कर येत आहे असं याणें पाहिले, तेव्हां याणे एका ठिकाणीं राणे धरिले, व तेर्थे हा उभा रा- हिला. यार्णे आपल्या तोफांस कातड्याचा दोऱ्या लावून रकभेकांशी खिळवून टाकिल्या; नंतर त्यांमागे पायदळांची | केळी, आणि त्यासि हि आधाराकरितां भरून केले; 
*स्कराचा मजबुदीकरितां रोही बाजूस मा- तीचे व छांकडाचे असे बुरूज केले जेव्हां इत्राहिम 

---- नने करून केले, जेव्हां इज्राहिम जवळ 
029) त्याचा मुलगा गाजी खान हा पळाला, त्याचा किताबर्वा- मा बषाघरास सांपडला; त्यांत पुष्कळ उत्तम ग्रंथ याचा हासती ठांगळे. को 

कत्या वेळचा अफऊपाण सरदाराजवळ एक कुराण असले 
१ पुस्तकसंग्रह्मची सीमा झाली; परंतु हें असें नव्हते, 

व. 

वि म्य -. ति दे ही... 

ही... शि र नाही आत. आश 
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आला, तेव्हां त्याणेहि आपल्या फोजेचा उभे राहण्याचा 
ठिकाणाचा बंदोबस्त केला; परंतु शत्र येऊन आपणावर ह्- 
छा करी, तोंपर्यंत तसेंच उभे राहण्याचा त्यास धीर आला 
नाही, आणि त्याणें थोडक्या दिवसांनीं बाबराचा छावणी- 
वर हला केला. इन्राहिम हां आपल्या तोंडचा ठशकरावराबर 
युद्ध करण्यांत गुंतला आहे अर्से पाहून, बाबर याणे आप- 
ल्या डाव्या व उजव्या बाजूंचा लोकांस इज्राहिम याचा ल- 
श्कराचा दोही बाजूंवर व पिछाडीवर हलला करण्याचा हुरू- 
म केला. त्याममार्गे यांचे ठोक पुढे सरसावळे, आणि शत्र- 
वर् बाणांची वृष्टि करिते झाले. त्यांस हटविण्याकरितां इन्ना- 
हिम याचा लोकांनी कांहीं वेळ हले केले; परंतु पुढे ते अ- 
स्ताव्यस्त झाले; इकडे बाबर हा त्यांस तोफांनी जजर क- 
रित होता; त्याणे वरील स्थिति पाहतांच आपल्या मध्यभा- 
गचा फोजेस पुढे सरसावण्याचा हुकूम दिला, आणि शत्रूचा 
पुरा मोड करून टाकिठा. या लढाईत बाबर इजाहिम प- 
याचा फोजेनें शतूंस बहुधा गराडा घातला होता, राजित हो- 
त्यामुळें त्यांचे पुष्कळ लोक मेले गेले, आणि इ. रत मेला. 
बज्राहिम हाहि मरण पावला. त्या रणभूमीवर ११२ ०. 
श्रूचे पंधरा किंवा सोळा हजार ठोक पडले, मिळु तारा 
त्यांतून इत्राहिमाचा सर्भावती एका ठिकाणीच २१. 
पांच किवा सहा हजार याचा पाहण्यांत आले. त्या छढाईत 
व नंतरचा पाऱ्लागांत निदान चाळीस हजार ठोक पडले, 
असें हिंदुस्थानी ठोक सांगतात. 

या लढाईतील कोणत्याहि पक्षाचे लोक यद्धाचा का- 
मांत फार हुशार होते, असे या युद्धावरून दिसून थेत नाही; 
कारण ही लढाई सूर्योदयापासून दोन महरपर्भत चालली 
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आतां इ्राहिम याचे थोडेसे अस्ताव्यस्त झाठेले मांत बाबर 
याणें घेते, यावरून याणे सर्व हिदुस्थान घेतें असें जरी 
हणावयाचे नाही, तथापि याणें जो वरील पराक्रम केला, 
तो मोठा केला, आणि त्यापासून पुढें परिणामहि मोठेच 
झाले, ही गोष्ट निर्षिवाद आहे. इकडे याचा मूळचा रा- 
ज्यावर उझबेगठोक हे अद्यापि हलले करितच होते; त्यांचा 
समोर तेम्रलंगाचा सर्व वंशजांचा फौजेचानें टिकाव धरव- 
छा नाहीं; अस असून याणे मोजल्या अडचणीनें लहानशी 
फौज जमविली, ती जो मुठक याणे घेतला त्याचा बंदोब- 
स्तापुरतीहि नव्हती. 

बाबर यास स्वभावतः तेभूरलंगाचा कित्ता होता; 
त्यामुळे जेर्थे जेथें लोक यास आड येत, तेर्थे तेथें तो तेमर- 
लंगासारखेंच त्यांचें वाटोळे करित असे. याची फोज ल- 
हान होती, यामुळें लोकांस दहशतीकरितां हा असे करित 
असे, असें कोणी ह्मणोत; परंतु त्याचा मठकांतीलठ लोकांची 
चारच अशी होती, ही सबब त्याला सरवोहून चांगली सां- 
गण्यास आहे. याचा स्वभाव जात्या अतिशय दयालु हो- 
ता; आणि वरील गोष्टींवरून, व यार्णे निर्दयपणाने दोन ती- 
न लोकांचे शिरच्छेद केठे, असें आपल्या चरिबांत स्वतांच 
लिहिलें आहे, त्यावरून जरी आपलें मन विटते, तरी तेव- 
ब्यावरून याचा स्वभाव निदेय होता असें कांही सिद्ध हो- 
त नाहीं. 

बाबर याणे नव्या गादीची स्थापना केली. याचा पंशजांचा कारकीदीत हिदुस्थानाचा भरभराटीचा कळस साठा, आणि जीं राज्यें अद्यापि चालत आहेत, ती सर्व या 
राज्याचा मोड झाल्यानंतर, त्यांतून उत्पन्न झालीं आहेत. 

२ण 



तेमूरलेंग याचा (हणजे मोगल) 
वंशाचे वर्तमान. 

. कस 
भाग चोथा. 

बाबर हा हिदुस्थानांत राज्य करूं. लागल्यापासून 
अकबर बादशाहा सिंहासनारूढ होईपर्यंत हकीकत 

प्रकरण पहिले. 
 बाबरे याची कारकौर्द. 

बाबर यास लहानपणीं पुष्कळ आश्चर्यकारक मसंग' 
घडून आठे, आणि याणेहि विलक्षण कृत्ये केली. 

मूळपीठ. हा तेमूरलंगापासून सहावा परुष. याचा आंजा 
हष या. अब्लुसेद नावाचा होता. तो मरण पावल्यानं- णर्चे चारेरे तर त्याचा मुलांनी त्याचा मोठ्या राज्याचे ह्सि 

पाडून वांटून घेतठे होते. अहमद मिझां यास 
समकेद व बुखारा हे मांत .मिळाठे बाक्त्रिया ऊर्फ ब- के मात हा महम्मर मिजां याचा वांठ्यास आठा: आणि 

 'डडून बेग नावाचा तिसऱ्या मुलास काबूल माप्त झाला ____ चौथा-मुल्गा उमर शेख मिर्झा, झणजे बाबर याचा बाप 
___ 'जकड मथम काबूल मांतारचे काम होर्ते; परंतु त्याचा बाप 
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असतांच यक्भूनदीचा वरीठ अंगास फगांण ह्मणून मांत 
आहे, तेथें याची बदळी झाली. हा मांत लहान आहे, प- 
र्तु सुपाक, आणि सुंदर आहे; आणि याविषयीं बाबर मो- 
ख्या मीतीनें आपल्या चरित्रांत वणन करितो. बाबर या- 
ची आई ही जातीची मोगळ होती. तिचा भाऊ महमूद 
खान हा जघत खान याचा वंशज असून, आपल्या वंशाचा 
राजकूटामध्यें मुख्य होता. असा मोगललोकांशीं संबंध 
असताह, बाबर याचा मनांत त्यांविषयी मीतिभाव उत्पन्न 
झाला नाही; आणि आपल्या चरित्रांत जेथें जेथे मोगल- 
लोकांविषयी याणें वर्णन केलें आहे, तेथें तेथे त्यांस तुच्छ- 
वतू मानून व त्यांचा तिरस्कार करून याणे लिहिलें आहे 

बाबर या'चा बाप इ० स« १४९४ त मेला; त्यापूर्वी 
नुकताच आपला भाऊ समकेदचा राजा अह- 
मद मिज्ञा, व मेहुणा महमूद खान मोगल, यांशी (लहान 
तो लढाई 'चाठवित होता. तो मेल्यावर बाबर ढाया ब ढु 
गादीवर बसला, तेव्हां यार्चे वय सारं बारा वर्षी- तरे मस 
चे होते; याममार्णे याची उमर लहान यामुळें याचा बापा- 
चा शदूर्नी याचा द्वेष कमी करावा; परंतु तर्स कांहीं त्यांणी 

केलें नाहीं. त्या दोघांनीं बाबर याचा राजधानीवर हल्ला 
करा, परतु तो अगदी फसला. पुर्ढे लवकरच अहमद मिझो 
मरण पावला. त्याचा मागून त्याचा भाऊ बल्क एथील राजा 
हा त्याचा गादावर बसला. तोहि लवकरच मरण पावल्यावर 
त्याचा मुल्गा बेसांधर मिर्झा हा त्याचा तक्तावर बसला पु- 
हें पुष्कळ अव्यवस्था चालली; अशी संधि पाहून बाबर हा 
समकेद मांत मिळविण्याचा मयत्न करण्यास उद्यक्त झाठा. 
याणे दोनतीन वेळा स्वाऱ्या केल्या, त्या फसल्या; परंतु 
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शेवटी इ० स* १४९७ त याचा शूरत्वांचे व नयहा'च फळ 

यास भाप्त झाठे. या वेळीं बाबर काहा वषे आपडा राज्य- 

कारभार पाहुं ठागला होता, तथांप याचा णी उमर केवळ ?१'* 

वर्षांची होती. यामुळे, आणि याजवळ बळकटोहि क । 

असल्यामळे, हा वरीक ठुत्यांत बऱ्याच वेळा फसला, यांत. 

आश्रचर्य नाही; परंतु शेवटी याणे आपलसं केले, हे पाहट 

पाहिजे. समकेद ही पूवी तेभूरठेंग याचा राजधाना होती 

तीं मिळाल्यामळें सवे मावरुठनहर्मांत मिळांवण्यास साथ" 

ल असे दिसत होत; परंतु समकंद हेंच राखण्याजोगी बा- 

बर यास शाक्ति नव्हती. समकेद मांतामध्य पुष्कळ दवस 

बखेडे चाठन, तो अगदीं निस्तेज झाला होता; त्यामुळे या- 

चा फोजेचा पगार देण्यासहि तेथे यास कांही मिळना. त- 

णंकरून याचे पष्कळ ठोक चाकरी सोडून जाऊं लागल तें 

फरर्गाणमांतांत परत गेल्यावर, तेथें जे ठश्कर राहिल हात, 

त्यांतहि त्यांगी अशीच बेदिली उत्पन्न केंठी. शेवठा त्या 

ठोकांनी बाबर याचा मख्य सरा्दारांपेकी, अहमद 

तंबील नावाचा सरदारास ममुख करून, बाबर यांचा धाक- 

टा भाऊ जहांगीर मिझ्षा याचा नावाने उघड बंड केले 

असं आपल्या घरींच बंड झाले ह् पाहून, त्याचा लवकर 

बंदोबस्त करण्याचा हेतूनं बाबर समकेदाहून निघाला 

याणे समकडद एर्थे १०० दिवसपर्यंत अम्मल चालविला हो- 

ता. हा निघून गेल्यानंतर, तेथील लोकांनीं ठागठेंच याचे 

तंत्र सोडून दिलें. दरम्यान बाबर हा दुर्देवंकरूत आजारी 
पडला, तेणेकरून याचे कांम मागसावले. पुढे हा मोठ्या 

| | ननाइ ने दुखण्यांतून वांचला; परंतु समकेद सोडून गेला 

तों बारचे चडिलाजित राज्यहि याचा हातांतून गेळें. त्या 
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भ्रसंगीं याणे आपला मोगल मामा याजवळ मदत मागितली, 
आणि कांहीं वेळ त्याचा थोड्याशा सहायाने, परंतु बहुधा 
पुष्कळ वेळा स्वतांचाच पराक्रमाने समकेद व फगाण या 
दोन्ही मांतांवर हले केठे. शेवटीं इ« स० १४९९ मध्यें या- 
चें मूळचे फगाणमांतारचें राज्य याचा हातांत आलें; परंतु 
बंडवाले लोकांचा पुरा बंदोबस्त झाला नाहीं. इतक्यांत 
समंकेद एथीठ लोकांचा बोलावण्यावरून यास जाण्याचा 
लोभ सुटून हा निघाला; परंतु तेथें जाऊन पोचण्यापूर्वी 
उक्षबेगॅनामक लोकांनी समकद व बुखारा हीं दोनहि घे- 
तली, असे वतमान यास लागलें. उझबेगलोक हे' माव- 
रुठू्नहरमांतांत आपला अम्मल बसवृं लागले होते; त्या दे- 
शाचे राज्य अद्यापि त्यांजकडे चालत आहे. 

इकडे तंबोल याणे बाबर याचा मार्गे फर्गाणमांत 
पुन: बळकाविला; त्यामुळे बाबरास त्या मांताचा दक्षिणेक- 
डील कठीण पहाडांमर्थ्ये आश्रयाकरितां पळन जाणें भाग 
आलें. तेथें असतां उझबेगलोकांचा सरदार शेबानी स्वा- 
न हा समंकेद सोडून स्वारीस गेला आहे अशी यास बातमी 
लागली; तेव्हां ही संधि पाहून त्या शहरावर छापा घाला- 
वा असा विलक्षण साहसबुद्धीने निश्चय करून, फकत 
दोन शें चाळीस लोकांनिशी हा निघाला; रावींचा महरी 
समकेदचा तटास शिड्या लावून चढला; व जे किल्लेकरी 

(9 ) या लोकांमधील एका राजावरून यांने नाव उक्तग्रग असें प- 
डळ आहे. तुर्की, मोगळ, आणि बुधा फेनि फू या लोकांची मिसळ 
होऊन त्यांचा एक जमाब झाला होता, ते हे उत्तनेग लोक, यांत तुर्की लो- 
काथा जमाय मोठा असे. हे पूर्वी येळुनदीबर बसाहत करून होते; आ- 
णि सिबीरीसामांतामधीळ पुष्कळ मदेश यांचा स्वाधीन होता. 
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होते त्यांचा मोड करून, आपल्या धीटाईनें, ब चत्ता रतीने 
आपली फौज मोंठी आहे असं त्यांचा मनांत भरून देता च्या 

ला. इतक्यांत शहरचे ठोक याचा वतीने उडे, आणि जेथें 

जेथे उझबेगलोक सांपडले, तेथें तेथें त्यांस मारून टाकते 

झाले. हें वर्वमान लागतांच शेबानी खान त्वरेने परत उआमा- 
ठा, आणि पाहतो तो शहरांत जाण्यास मार्ग मिळेना, तेव्हां 

शेवर्टी तो बुखारा एर्थे गेला. 
यानंतर सर्व सोगदिखाना मांत बाबरास मिळाला. 

याणे सहा महिनेपर्यंत तेथें स्वस्थपणे राज्य केलें; त्या वेळ्ठी 
जी फुरसूद मिळाठी, तितक्यांत उझबेगलोकांचा सत्तेपास- 
न आपणा सर्वांस अपाय आहे, असें आनूबाजूचा रज्जवा- 
ड्यांस समजावून, त्यांमर्ध्ये कट करण्याविषयी हा यत्न च्क- 

रित होता; परंतु ते श्रम निफेळ गेले; आणि वेळ आली, ते- 
व्हां शेबानी स्वानाचा सगळ्या फोजेचा तोंडी यास प्टव्क- 
व्यासच कमर बांधून उभे राहवे ठांगलठें. तथापिहि सारणे 
आशा सोडिली नाहीं. पुढे टढाई चालू झाली, तेव्हां सा- 
चा सहायार्थ कित्येक मोगललोक आले होते, ते लढा डलून 
यास सोडून याचेंच बारबरदारीर्चें सामान ठटण्याकारितां 
निघून गेठे; या त्यांचा नीच कमांमळं बाबर याचा साक 

मोड झाला; आणि जे थोंडे लोक इमान राखून याचा पक्ला- 
स राहिले होते, त्यांसुद्धां यास समकैद शहराचा तटाञ्याल 
जाऊन राहणे माप्त झाल, तरीहि याणें शेवटपर्यंत ल्या 
शहरांच रक्षण करण्याचा निश्चय केला; आणि उज्भबेग- 
छोकांनी अज पुष्कळ हल केले, ते सवे परतविठे, नंतर ल- 

बान खान याणे त्या शहरास वेढा देऊन, आंतील लोकांस 
माहुर जाण्याचे आणि बाहेरचांस आंत येण्याचे बंद करूळ 
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टाकिले. त्यामुळें चार महिन्यांत दुष्काळ पडन, त्याचा 
शत्रूंची सर्व मकारें अपेष्टा झाली; शाहरांतीछ शेंकर्डा ठाक 
मेले; लश्करचे लोक तटाचा भितीवरून उतरून पळून जाऊं 
लागले; बाबर यार्णेहि सर्वे लोकांममार्णेच आपले हाल क- 
रून घेतले, तथापि शेवटीं यास तें शहर सोडून जाणें मापत 
झाले. | | 

यानंतर दोंन वर्षेपर्यंत याणें मोठ्या दारिद्रांत, आणि 
विपत्तीत काळ काढिला. हा कांहीं दिवस पहाडांत राहत 
असे, परंतु पुष्कळ वेळा आपल्या मामाचा छावणींत राही. 
त्या वेळीं याची इतकी गरीबी आली होती, की याजवळ 
कांहीं खावयास नाहीं हणून याचे चाकरहि यास सोडून 
गेळे. याममाणें याचा मार्गे एकामागून एक आरपात्त ला- 
गल्या, तेणेकरून हा बडुधा निराश होऊन गेला, असें दि- 
सते; आणि अशा स्थितींत असतां चीनदेशामध्यें जाऊन 
एकोकडे कोनपर्डीत आपला काळ घालवावा, असा याणे 
एका समर्यी निश्चय केला. इकडे फर्गाणमांतामर्ध्ये बोट 
शिरकण्याचीं कधीं कधी संधानें येत, त्यामुळें यास आशा 
राहिली होती. शेवटी आपल्या मामाचा मदतीने याणें ते- 
थील राजधानी घेतली, तेव्हां याचा भाऊ जहांगीर हाहि 
येऊन यास मिळाळा. तो पूर्वी बाबर याचा केवळ नाम- 
धारी आतेस्पर्धी मात्र होता; परंतु तंबोल हा मख्य शतु होता. 
यामुळें जहांगीर हा बाबरास जाऊन मिळतांच आपणावर 
बेतली असें पाहून, व्याणें उझबेग लोकांस आपल्या मदतीस 
बोलाविठे, आणि त्यांचा मोख्या-सहायाने बाबर याचा 
मोड केला. शेवटी रस्त्यांमध्येंहि निकराचें युद्ध होऊन 
बाबर यास पळून जावें लागलें. त्या समयी शतनीं याचा 
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अतित्वेरेने पाठलाग केला, तेव्हां याचे सोबती एकेक गळून 
त्यांचा हाती सांपडले, आणि याचाहि घोडा अगदीं थकून 
गेल्यामुळें, तंबोल याचा दोघां स्वारांनी यास गांग्लें. ते 
बाबर यास शरण येण्याविषयी समजावू लागले. त्यांजब- 

राबर एकीकडे बोलणें 'चाठू ठेवून हा पूर्ववत् ममाणें पहाडां- 
मध्ये त्वरेने भात होता. शेवटीं त्यांजबराबर बोठून, कांही 
त्यांची समजूत करुन, आणि कांही विनवणी करून, ते आप- 
ले झाले असे यास वाद्ठें, आणि जी तुझी वाट होईल 
ती आमची होऊ, तीस आलझ्ली कबल आहों.  साममाणें 
त्यांणी [देव्य केलो. आतां त्यांचा मनांत मूळचे कपट असो, 
अथवा पुढें आपली दशा कशी होईल याचा विचार होऊन 
त्यांची उमेद खचली असे असो, परंत शेवटी त्यांणी, बाबर 
याचा विश्वासघात करूत, यास शत्रूचा हाती दिलें. वत्यां- 
तून हा मोजल्या शर्तीने सुटून, पनः मोकळा झाला. तथापि 
सुटका झाल्यानंतर याची जी स्थिति होती, ती बंदीसारि- 
खीच आशारहित झणावयाजीगी होती. कारण याच्या 
मामाचा मोंगली फोजेचा शेबानी खान याणे पराजय 
करूल, त्यास केद केलें होते; तेव्हां बल्क मांतास लागून 
होता तेवढा मंदेश खेरीज करून, बाकी सर्व मावरुलळूनहर- 
मात उक्बेगठोकांचा हाती आला होता. याममारणे बाबर 
बाबरास उ- यांचा आशाभंग झाल्यावर तो आपल्या 
पचेगळोका- फर्गाणनामक स्वदेशास नमस्कार करून, वि 
नहरप्ांता- डर्कुशपवेतापलछॉाकडालळ नवीन मदेशांत आपट 

“. टन घालवून ल्या नशीबाची पारख पाहवी हणन निघाला. 
. "/::-. .. बाबर याणें जीं रृत्ये केली, आणि जा 
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जन्मार्साह पुरल्या असत्या; असें असतां इतके चरित्र होऊन 
बाबर याचे तर तविसावें वर्ष उलटले नव्हते. यास पुष्कळ वेळा 
विर्धे आड आडी, तथापि जवानीचा उमेदीमध्ये याणे अशा 
निराशांची पीडा सहन केली. मी पुष्कळ वेळा रडत असें, 
तशींच पुष्कळ दुःखाची गाणीं रचित असे; परंतु माझी व- 
ति आनंदी असे, तेणेकरून माझी हिम्मत न खचतां जें जे 
माध होई, त तं आनंदाने भोगून, पढे आपले दिवस चांगले 

येतील अशी आशा राखून मी असे; समकेद एश्रन निघून 
गेल्यावर थोडे दिवसपर्यंत मळा पोटभर जेवायास मिळा- 
ठे, रावीस स्वस्थ झोप सांपडली, आणि श्रम व चिता यांचा 
घंदीशाळेतून मी सुटलो. याममाणे जितका मी तेव्हां वा- 
स्तविक सुखानुभच घेतला, तितका जन्मांतहि कर्धी मठा 
माप्त झाला नाहीं; असे हा आपल्या चरित्रांत स्वतः वर्णन 
करितो. बाबर याला मंडळीची आवड, आणि साध्या सु- 

खांची गोडी असे. त्यामुळ कित्येक वेळा वर लिहि- 
लेल्या सारिखे आनंदाचे अनुभव यास माप्त होत. 
याणे एक मोठी जीवावरची स्वारी केली, तिजमध्ये 
एक तऱ्हेचे करिंगड पाहून यास आश्चर्य वाटलं. पुढ 
त्या स्वारी चे वर्णन करित्ये समयीं, ते वर्णन कांहीं वेळ 
एकीकडे ठेवून, याणे त्या कलिंगडाचे वर्णन केठ आहे. 
केव्हांहि यास फुरसूद सांपडली असतां, हा झाडं 
लावण्याचा व बागाइत करण्याचा उद्योगांत निमम्र 
असे. लढाईचा वेळी, अथवा स्वस्थता असतां केव्हांहि, 

जेव्हां हा मांतांतून फिरत असे, तेव्हां तरतऱ्हेची फुलें, नानाम- 
कारचे वक्ष, व मनोरंजक स्थलें, हीं जेथे जेथें यास आढ. 
ळत, तेथें तेथे हा आपले लक्ष पोचवून त्यांचा उपयोग करित 
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असे. यागें जसे मन मोकळें करून आपलें चरित्र वांधालें 
आहे, तसे दुसऱ्या लोकांनीं आपले विचार उघड केळे ना- 
हीत, यामुळे असेल, किवा कसें असेल तें असो; परंतु या'ची 
रांसकता, आणि याचा मनोदात्त, यांविषयी आपणास जसें 
शान हात, तस एशयाखडाचा इतिहासामधीठ कोणत्या चि 
पुरुषाविषयीं होत नाहीं | 

खुश्रशाह हणून बाबर याचा मामाचा प्यारा होता- 
ती बाबराचा चलत भाऊ बेसांधर भिक्षा, जास याणे समव्के- 
दामधून घालवून दिठे, त्याजवळ वजीर होता. पढें आआ- 
पल्या धन्यास मारून व त्याचे जे राज्य शिलक राहिले हो- 
त त बळकावून, तो बसला होता. त्याचा हातीं बल्क मांत 
हा साथत आला होता. त्याणं सांमत बाबराशी सलगी तता- 
वडा, आणि जेव्हां हा त्याचा राज्यांत आठा, तेव्हां यासजें 
बाहरून आगतस्वागत केले. असे टेव करून दाखविण्या- 
च कारण, त्याठा स्वतांचा अधिकाराविषयीं भाते डोती > 
₹ असाव असं दिसते. पुढे थोडक्याच दिवसांत त्याचा तें | 
नातावाठ सवे मांगलठोकांनीं बाबराजवळ चाकरीस रा- 
₹ै"याचे बाठणे ठाविठे आणि त्यांगीं आपला अभिमाय 
मासद्धपणा कळविण्यापूवीच बाकी नामें खुद्द स्वरारूचूचय 
भाऊ बाबर याचा पक्षास येऊन मिळाला. त्याचा मागून 
सव काज आला. पूर्वी जेव्हां खशर्चा मठकाचा सरहदी- 
जवळ बाबर आला, तेव्हां याजवळ दोहोपासून तीनशे - 
पयत अनुयायी होते त्यातून पुष्कळ सोटेबरदार दोते. 
पाजवळ ककत दोन डेरे होते, त्यांतून जो चांगला होता को याचा आईचा दिम्मतीस हाता. पढ वर सांगितल्याम- 
गाणे लोक येऊन यास मळाल्यावर याणे चांगली ठेवणकी 
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व तयार फोज घेऊन, काबूलावर स्वारी केली. तेथील 
राजा यांचा कांका उठूग बेग हा दोन वषापूवी मयत झा- 
ठा होता; त्याचा मागून त्याचा मलगा गादीवर बसठा हो- 
ता; त्यास त्याचा मधानार्ने हुसकून लाविले. पुढ अ्धन 
नामक मोगल किवा तर्की वंशाचा लोकांनीं त्या मधाना- 
'चाहि हातांत नारळ दिला. त्या लोकांचा हातांत कंदाहार 
हें कांही दिवस आठे होते. बाबर यास बहुधा कोणी आड 
न येतां काबूल शहर याचा स्वाधीन झारे, ( हु० स? 
१५०४) नंतर त्या देशाचा मूळमाठक याचा पूर्ण उच्छेद 
झाला असे मनांत आणून, याणे आपल्या नावाने मांतांत 
दाही फिरविली. पुढें आपे वतन मिळावे. हणून 
त्याचा चलतभावानें मयत्न केला, परंतु त्यास बाबर 
हा आडवा आला. इकडे खशरुशाह यार्णे बल्क 
मांत पुनः घेतला; शेवटीं त्यापासून हि तो उझबेगलोकांनी 
नजिकिठा; तेणेकरून पहाडापलीकडील देशाशी हय का- 
बाबर याचा संबंध अगदीं तुटून गेला. पुढे हा बळये राज्य 
काबूलचा राजा झाला, आणि याचा वंशजांनी ह 
सतराव्या शतकाचा अखेरीपर्यंत त्या राज्याचा उपभोग घे 
तला. बाबर याणे बेवीस वर्ष काबलार्चे राज्य केल्यानंतर 
पुढ हिदुस्थानांतील राज्य मिळविठ. काबूल मिळाल्यावर 
बाबरास एक स्थाईक जागा झाली, तथापि यास स्वस्थप- 
णा माप्त झाला नाहीं. यापुढे याणें जे श्रम केळे, आणि 
जीं संकटे भोगिलीं, त्यांचें स्वरूप माच बदलछें. उझवेग- 

' छोक हे अद्यापपर्यंत अनिवार असून, त्यांची यास बाहेरूत 
भीति होती; तसेच याचा राज्यांतील बहुतेक ठिकाणी कि - 
त्येक जातीचा स्वतंत्र वंशांकडे मळक होता; त्या ठोक्रांचे 
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माजल्य पुष्कळ होते; त्यामुळे तो याचा हातीं येईल, आशी 
यास आशा नव्हती; बाक] राहिलेल्या मांतांतून कांहीं साचे 
स्वतांचे शत्रु व मतिस्प्धी यांचाहि हातांत होता. साचा 
कावूलचा राज्यावरांठ हक्कहि संशयग्रस्तच होता; सा ज- 
वळ भरवसा ठवण्याजांगा मधान नव्हता; याचा भाऊ 'उज< 
हागार ग] पुल्कळ दिवसपर्यंत बंड करून राहिला होता, तो 
नुकताच येऊन यास मिळाला होता; याचा लश्करांतील 
छोक तरी पुष्कळ ठिकाणचे झोटिंग जमा झालेले होते; ते 
यास पारके असून, त्यांणीं आपल्या पूवीचा धन्यांशी नेइ- 
मानापणा केला होता; याजमाणे याची स्थिति होती 

याण राज्याचा आरंभीच कंदाहार मांत घेतला, उभअ- 
कगाण व हजारे या लोकांचा पहाडी मठकांवर. स्वाच्या 
केल्या, आणि हिरात एथीऊ आपल्या. भाईबंद राजास ब- 
रावर ]मळवून उभयतांहीं उज्लबेगळोकांपासून आपले सं- 
रक्षण करावे अशी तजवीज करण्याकरितां याणें मोग जी- 
कावरचा ज्यास केला. या सर्वे मसंगीं -यास साहजिकच 

''नम सासावा ठागल, आणि लढायांमर्ध्ये जे हाल हों- 
पात, त्याहूनाह याचे विशेष झाले. एके वेळी हजारेठोकां 
का पहाड[तून हिवाळ्यांत जात असतां बर्फ पडन हा म- 
रतां मरतां वांचळा 

बराल मुदवीत याचा भाऊ जहांगीर याणें बंड के 
€ इ: स० १५०६ ) परंतु त्याचा पराजय करून त्यास यापी 
क्षमा कडा, पुढ हा हिरात एथें गेला होता तेव्हां याचा 
६४७ फाजन याचा एका घुल्तभावास राजा बनाव्यून 
. ओंा उडावा केला; परंत त्याचाहि याणे मोडकरून त्यास- ह मल पाके ही, ६ इस? १५०७) पुढ स्वश्रू्शाह यास 
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सोडून जे मोगठलोक बाबर याचा चाकरीस इ० स« 
येऊन राहिले होते, त्यांगीं फितूर करून याचा ***“. 

कंडेलोट करण्याची वेळ जवळ आणिठी होती. तो मकार 

असाः-7 ते लोक दोनतीन हजार होते; त्यांमध्ये मथम कां- 

हीं फसाद उत्पन्न होऊन, त्यांणी बाबर यास पेकंडून केंद 

करण्याचा भयंत्न केला; परंत बाबर निसटून कांबूलांतूनं 
पेळांठा; तेव्हां त्यांणी उठंगबेग याचा मलगा अब्दा रक्षा कळ 

जास बाबर थाणं इसकन लाविलें होते, त्यासं बो- 

लावून आणिल ( ड॒स० १००८ )  खब्दारशाळ 

1 याचा हकाचें विशेष वजन होते, असे बहुधां दिसतं नांदी 
कं कारण तेमभूरलंग या सरदाराने जे देश मिळंविछे तीं संवीची 
| मत्ता, अस संमजून तीतून जाचा मणगटास जसा जोर हो- 

इल, तर्से त्याणें घ्यावें असें त्याचा वंशांतील सर्वे राजे सम- 
शत असत, असें दिसतें; तथापि अअदुरिझाक् याचा बापार्ने 

काबूडांत राज्य केलें होतें, त्यामुळें,त्या मांतांत त्याचे संबंधी 
पुष्कळ होते, एवढी त्याची मजबूदी होती. ते संबंधी एवढे 

बलाढ्य होते, की पांच शे ठोक खेरीज करुंल, बाकोच्चे स 
बाबर यार्चे टश्करं यास सोडंन निघून गेले. अशा पंसंगी 

कर बाबर एक क्षणभर बेदिल झाला असता, तर यार्चा 
घात झाठा असता; परंत तसा न होतां, जरी याचे छश्कर 
रूहान होते, तरी ती उणीव याणें आपल्या धारिष्टांचा व 
'वपलतेचा पराक्रमाने पुरी पाडली. याणें आपल्या शचू- 
वर वारंवार हले केले; मत्येक मसंगांत जेथे लढाईचा भर 
असे, तेथें आपण समोर झाठा; आणि बहुधा आपल्या स्व. 
'झांचाच शोयांने व पराक्रमाने आपली थावराथावर करिता 
हाला | 

२६ 



> ७... वी ज्र 
छा त्याचा हाती येण्यापूर्वी 

॥ दूर बखेडे झाल्यामुळें, तो तिकडे गेला; 
3 

॥, त्यांचा तो हातांत आला, व तो पढे त्यां 

१8 ट्र डय मी. ७८ 
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(हु० स० १५११. ) 

असें झालें तथापि मावरुठूनहर्मांतांत याचें कधीहि फार दिवस चाठावयाचें नाहीं, असा कांहीं ईश्वरी संकेतच दिसत होता. पुढें बारा महिने गेले नाहींत, इतक्यांत, उ- सबेगलोकांनीं यास समकेदांतून घालवून दिलें; त्यानंतर पुढ दोन वर्षपयेत इराणी लोकांचा मदतीनें याणे त्यांजबराबर लढाई चालविली; शेवरी याचा पुरा मोड होऊन बल्कमां- त खेरीज करून बाकी याजें तिकडील मिळविलेले राज्य स- वे गेठे. ( इ० स० १५१४ 3) 
याममाणें उझ्बेंगलोकांपासून पराजय पावल्यानंतर, हिदुस्थानामध्यें राज्य संपादन करण्याकडे याणें भरउूर मन घातलें; आणि जे पराक्रम केले, त्यां- हिंदुस्था- चा परिणाम कसा झाला, तें तिसऱ्या भागाचा याचि वे शेवटील मकरणांत पूर्वीच सांगितछेडे आहे. 

त्याममा्णे आसरा घेतल्यावर, जी छूट मिळविठेठी होती, ती सव याणे आपल्या आश्तितांस वांटून दिली. हें मथम त्य केलें. याणे आपला मुल- $ ८२६ ग झुमायून यास एक हिरा दिला; तो मोठा उ- हि* स स्कष्ट होता. असे एथ्वींतहि' फार मिळावयाशे वादिना- नाहीत. तर्सेच काबूल मांतांतील अत्येक पुरुष, चा मोड यायको, व मूल, तें गुलाम असो, किंवा स्वतंञ मिळपल भरसो, त्या मत्येकास याणें एक एक शाहरुरखी पर बाबर र् पाठवून दिली. आ फा बाबर याचा हातांत राजधानी आलीं, पकार. 
कव्लला मज अअला हदन २ शाह्रुखी हा तुमारे साडेसहा आण्यांपासून साडेसात आण्यांप- पत किस्मतीर्चा आहे; परतु याप्रमाणे सच केळेळी सर्ब रकम भतिराय 
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तथापि राज्यसंपादन हे दूरच राहिले होते. दिल्लीचा वा- 
यव्येकडील मांत, व यमुनाकांडठचा आज्यापर्यंत अरुंद म- 
देश, इतका मात्र याचा हातांत होतां. मंगानदीचा पूर्वेक- 
डील सवे मांत इत्राहिमाचा वेळीं स्व्तंत होऊन दक्रया स्वा- 
म त्लोहाणी याचा ताब्यांत होता. पुर्ढे त्याचा मुलगा मह- 
ब्मृद शाहा लोहाणी याणें राजा असा किताब घेतला. त्या- 
कडेस संगेचा दोही तडीचा बहारमांत होता असे दिसतें. 
थमुनेचा पश्रिमकांठी पुष्कळ ठिकाणीं इज्राहिमाचा वेळीच 
बंडे झाठी होतीं, आणि त्या वेळीं जो बाकी भांत याचा ता- 
घ्यांत होता, त्यांतूनहि पुष्कळ ठिकाणीं त्याचा पक्षाचे अ- 
कगाण आणि फर्मुली या जातींचे सरदार हे बळकावून 
बसे होते. इतक्याच बाबर यास नडी आल्या असें 
नाही; याजबराबर जी काबूलाहून फौज आली होती, ति- 
चे व हिदुस्यानांतीक लोकांर्चे फार वांकडें पडले, आणि 
"यापासून कटह झाळे; याचा छावणीचा आसपासचे गांव 
असा: टाकून तेथील ठोक निघून गेले, त्यामळ याचा 

टशकरास अन्नसामय्नी व दाणांवेरण हीं मिळण्यास कडीण 
पडू लागले; न्यांत भरीस भर त्य़ा वर्षी उन्हाळा नेहे- 
मीहून अतिशय कडक पडला; आणि मुळींच थंड देशांतील 
णा ण पप्कषणणणणषणणचणणाचणणणणण?286_____________ 

म.ठी असावी. बाबर यास त्या सुमारास कुलेंद्र फकीर असे थट्टेने हणत असन; कारण कुलेंद्र हे एका पंथाचे लोक आहित, ते उद्यांस कांही जवळ शिळक ठेवित नाहींत. बावर याण वर सांगितल्यापमाणें अविचाराने स्व्भ्च कध कल्या मळ जं फक क ५-३ 3 ९७७ . *ल्यामुळ यास जे फुकीर असें नाव प्राप् झालं.तें योग्य होते, हा सार्बयकाल 

दा काऊून घेतल्यावर पडे कर्घ यास द्याची तंगी परती व्यि > फेथा यास डब्याची तंगी पडली भसें प ह- 
कड नाही. 
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कोकांस इकडील उन्हाळा हमेशा बहुधा दुःसह होतो, ती त्या वर्षी विशेष झाल्यार्ने, याचे सर्व ठोक याची फौज छेश पावून करकुरूं. छागळे, आणि आपणास हवालदिल परत क्राबूलास न्यावे असा त्यांणीं कल्होळ के- ठी. छा. कित्येकांनी परवानगीशिवाय परत जाण्याची तयारी- हि केली. हें पाहून बाबर याणें सरदार लोकांस जमवि्ठे, भाणि त्यांस सांगितठे, कीं पुष्कळ द्वसपर्थत श्रम करून भापल्या हेतूममाणें हिडुस्थानांतीठ राज्य आपण साध्य करित होतों, तें माप्त झाल्यावर आतां टाकून देणें, ह दुर्बंठ- तेथे व अपकीर्तीरचें लक्षण आहे; याकरितां मी तर हिु- स्थानांत राहण्याचा निश्चय केला आहे; तर जांची परत जा- पयाची इच्छा असेल, त्यांणीं एकदम सुखेनेव जावें; परंतु यापुढें मी माझा ठरावाविरुद्ध तकरार ऐकणार नाहीं. इह बोलणे ऐकतांच बहुतेकांचा असंतोष नाहींसा झाला; का- हींनीं परत जाण्याचा निश्वय'च केला, त्यांत बाबर याचा टत्दृष्ट व अति विश्वासू सरदारांपैकी खाजा ऑकिळान हझणू- " उक सरदार होता; त्यास बाबर याणें सिंधुनदापलीकडे एक सुभा देऊन, त्यास आपल्या कामावर जाण्यास मोथ्या भानभतिेने रुखसत दिली. कि 

याममाणे आपला दढ निश्चय बाबर याणे मकट केला हे पाहून याचे शत्रृहि वरमले. जसा तेम्रलंग परत स्वदे- शीं गेला, तसाच हा जाईल, असें जा पुष्कळांचा मनांतून होते, ते असा याचा निध रि पाहून, यास शरण आठे; दुस- र्या कांहीं ठोकांस जिकण्याकरितां बाबर याणे ठश्कर पा- ठवि्ते, आणि पुढील चार महिन्यांत याचा वडी मुलगा धाहजादा हुमायून याणें बराबर फौज घेऊन जो मुळुक 
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झुठ्तान इत्राहिम याचा ताब्यांत होता, र् तोव शिवाय जे 
मांत पूर्वी लोदी वंशाकडेस असून जांत बंडे झालीं होतीं, ते 
इ« स* वे शिवाय जवानपुरचें राज्य इतका देश घेतला 
५५२६, प्वेंबळेवरील बियाना व धवलपुर हीं शहरं, 
अ अ तसेंच त्या नदीपठीकडीठ ग्वालेर हे शहर, या 
रोबर हि* तीन ठिकाणीं सरवोहून अगदीं मागन याची सत्ता 
त्तर ९३२ | वाल झाठी 

याममाणे सवे मुसलमान राजांहीं याची सत्ता कन्चरू 
र केल्यावर, यास हिदूंबरबर लढणे आठे.  *हि- 
राणा संग डुलोक हे बुधा - शत्रूंबर चाऊून जात नसत; प- 
याजबराबर र्तु ती रात त्यांगी या वेळी सोडून, ते बाबराव- 
*स्स. र चाळून आले. तो मकाराः--- 

इ० स० १३१६ त अछाउद्दीन स्विठ॒जी याचा का- 
रकीर्दीत हमीर सिंगर नावाचा राजपूव -राजाने. चितरर्चा 
कला परत. घेतला, अस. पूवी वर्णन केलेल. आहे; त्या 
राजाने पुढ पुष्कळ वर्षे राज्य करूतन- सवे मेवाडमांतांत 
राजपृतांचा अम्मठ बसविला. हमीर .सिगानंतर त्याचां 
मुठान अजमीर मांत मिळविला. पुढें माळवा हा दिल्लीचा 
भाइशाहाचा हातून सुटल्यानंतर, तेथील मसलमान राजांचे 
मंवाडचा राजांशी बदुधा युत्चध चाठत असे. आणि 
थाबराचा कारकौदींचा नुकताच अगोदर मेबाडचा राणा 
सग याण माळव्याचा राजा महमूद याचा पराजय करूल 
त्यास मारून गाकिले होतें (इ०« स०. १५१९ ). संग ऱ्ह 
€९१'/५८ ।[सगापासून सहावा परुष. याकडेस सेवाडचा 'शजाचा सव वंशपरंपरेचा मठक चालन होता; शिवाय 
सिसा व चंदेरी यांपर्यत माळव्याचा पूर्वभाग हाहि 
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यांचाच तंत्राने होता. मारवाडचे व जयपुरथे व तसेच 
दुसरे सर्वे राजपूत राजेरजवाडे हे राणा संग यास आपला 
पुढारी ह्ृणवित असत. 

त्या राजाचे दिल्लीचा बादशाहांशीं साहजिकच देर 
होतें, त्यामुळें जेव्हां बाबर हा इन्नाहिमावर चढाई करूत 
लात होता, तेव्हां याजबराबर त्याणें दोस्तीचें बोलणें लाविलें 
होते. पुढे हइज्ाहिमार्चे राज्य बाबर यास मिळून याची 
स्थापना झाली, असें जेव्हां त्याणें पाहिलें, तेव्हांहि वरील 
कारणामुळेच तो याजवर शात्रूंचा कट करूंलागला. त्या 
वेळी हिंदु राजांशिवाय संग याचा पक्षास लोदी वंशाचा 
मह्मूदनामक एक शाहजादा होता. त्याणें राजा असा 
किताब घेतला होता, आणि जरी त्याकडे कांही मूळक नव्हता, 
तरी त्याचा मागून त्याचे १०,००० आमित येत असत. अ- 
सें होतांच जा लोदी सरदारांस हुमायून याणें घालवून दि- 
छे होते, तेहि आपल्या मूळचा टिकाणी परत आले, अथवा 
चें जांस साधलें नाही, त्यांणी राणा संग यास मदत करण्या- 
करितां दुसर्या ठिकाणीं फौजा जमविल्या. त्या वेळी मेवात- 
मांतांत हसन स्थान नावाचा राजा राज्य करित होता. स्याचा नावावरुत तो हिडूचा मुसलमान झालेला असावा असें वाटते. 
दिल्लीपासून १२२ कोशांपलीकडे मेरी ऊफ अठ्वार अ- 
सें जा राज्यास हली हणतात, त्यासुत्यां 'चंबळेपर्यंव जो 
पहाडी जमंदेश आहे, तो याकडेस होता. हा राजा भआाप- श्या पक्षास मिळावा, हणून उभय पक्षी यत्न चाळले होते “पाचा भुल्गा बाबर याकंडेस ओलीस होता. हणून त्या 
राजाने आपणास मन:पुरःसर सहाय व्हावें, या हेतूनें बाब- र् याणे उदार बद्धीने त्याचा मुलास परत पाठवून दिलें. या 
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ओदार्यार्ने हसन स्वान याची जी वृत्त फिरावी, ती न फि- 
रतां, उलटी त्याचा मुलगा सुटल्यामुळे त्याविषयींची काळजी 

हशी होऊन, तो उघडपणे जाऊन शत्रूस मिळाला. रा- 
णा संग हा छागलाच आपला दोस्त हुसन खान याचा 
सहावायं पुढ सरसावला, आण आजय्यापासून पंचवीस 

कोशांचा आंत बरियान हणून शहर आहे तेर्थे लवकर 
लाऊन पोचठा; आणि  तेथीठ किलेकऱ्यांचा काँ- 
दा नाश करून, व त्यास कल्यामध्ये पळवन त्यांचा 

व राजधानीचा संबंध तोडिता झाला. हे वर्तमान लागतां- 
च बावर याण शत्रूंची टेहेळणी करण्याकरितां एक टोळी पर्ढे 
पाठविठी, आणि मागाहून लवकरच आपण आपली सर्व 
फाज घेऊन निधाठा. हा आय्याप्रासून सुमारें दहा को- 
शांवर सिक्री एथ पोचला, तो हिदूंचें सेन्य जवळ, येऊन 
ब्पल, असं याणे पाहिले. यांचा आघाडीचा पाहरेकरी 
लोकांवर शवूंनी लागलाच हला केठा; त्यांस बाबर याणे 
आपल्या मुख्य लश्करांतून कुमकेहि पाठेंवून दिठी, तथापि 
म्याचा पराजय होऊन अतिशय नकसान झालें. त्या वे- 
व्या पाहल्या गलांत जर राजा संग पढे पसरता, तर त्या- 

स सहज जय जाम झाला असता; परंतु तसं नकरितां वरी- 
फ जय झाल्यानंतर तो परत आपल्या छावणींत आठा; ते- 
शकरून बाबर यास आपल्या छावणीकरितां चांगठे स्थ- 
६ शाधन काढण्यास, आणि सभोवार चरांची वगेरे  मज- 
ता2१८१५ बघा करण्यास पुष्कळ फुरसूद सांपडली; त्यामळे 
इक. पुढें यावर शस्र टाकणे हे कडीण होऊन गेलें 

| ऱ्य या ठढाईची अथमपासूनच बाबर यास धास्ती - च तभमपासूनच बाबर यास थास्ती होती; 
ुकशशाना 1. 

इक फत्तेपुरसिक्ती असे हणतात 
कट 
रुं मा तई. डू 
07 » _ अलक व 
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तशात अ ठोक युद्धातून पळून येत त्यांचा बोलण्यावरून. व 
तसाच जा याचा डोळ्यांसमोर फोजेस अपाय झाला तेणें- 
करून, याचा मनांत पक्का आंचका बसला होता; इतक्यांत 
&इवकरून छाबूलाहून एक मअसिद्ध फलज्योतिषी आला, 
"ण बाइशाहाची फॉोज मंगळाचा सन्मुख आहे, याक- 
रता सासतर्चा मंगळाचा स्वरूपावरून बाबर याचा खचित 
माड हाई असे भाकित त्याणे मसिद्धकेठें. या कांही 
खऱ्या व कोर्ही काल्पनिक भीतींनीं बाबराचा लश्करांत ए- 
वढा कल्हाळ होऊन गेला, कीं याचे अति मोडे सरदारहि 
पाबरटू, आणे त्यांचे सर्व शोयं गळून, त्यांस सा विचा- 
रावा, तर त्याची बुद्धि स्थिर नाहींशी झाली, आणि आप- 
"१ डाकाचा समोर बाहेरून तरी धीटपणाचें सोंग त्यांचा- 
न आणवेंनास झाठे. बाबर याची हिदुस्थानी फोज या- 
स सांडून जाऊं लागली; त्यांतून कितीएक शेत्र्साहि जाऊन 
मिळाड; बाकांचे ठोक इमान राखून होते, परंत त्यांची उ- 
बड असद खच्चून ते भयाभीत झाले होते. बाबर हावत्या 
'फैठज्याततष्याचे भविष्य स्वतः तच्छवत मानित असे; तथा- 
पित्या वेळची आपली स्थिति भयास्पद् आहे, असें यास 
समजल नव्हते असं नाहा. त्या वेळो माझा पापाचा मला 
पश्चात्ताप झाला; मीं डारू[पणार नाही अशी शप्थवाहली 
अपण आपला सोन्यास्प्यांचीं पाणाध्यावयाची भांडीं मराब खाकास धमं केला; असे हा आपल्या यथात वर्णन करितो; जर इश्वररळूपेने आपला जय हाईल, तर मी दाढी वाढबीन कसा याण त्या वेळीं नवस केला आण असलमानलोकां- वराठ छापाचा कर सोडून देईन असें कबूल केल. इतकेंडि साऊ तथापि यास संकटांची सवयच पढून गेठी होती 
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त्यामुळें हा कंचरला नाहीं. आपल्या लश्करास आपल्या- 
सारिखीच कांही तरी हुशारी यावी, हणून याणे सर्व मती - 
सा सरदार लोकांस बलावून दरबार केलें; तेथें आपणावर 
सांमत कसा मसंग आला आहे, अथवा ठूट किती मिळ्ठा- 
वयाची आहे, अथवा किती देश साध्य करावयाचचा 

आहे, या नेहमीचा विषयांपेकीं कांहीं बोलणें काढिले नार्डी; 
तर्सेच धर्माविषयींहि कांहीं सांगावयासारिखें हा बोलता 
नाहीं; परंतु सांगत आपणावर जी वेळ गुजरली आहे, तींत 
सर्वानी आपले सत्व राखावे, याविषयीं हा त्यांस बोलिला 
क्षाणि पराजय झाल्यास मत्युच येईल, परंत. जय झाल्यास 
कोत मिळेल, असं संधान आहे, हं त्यांस समजाविळे 
स्या वेळी जो विषय योजून हा बोलिला, तोंच विषय योग्य 
होता; कारण सवे मंडळीने याचा बोलण्यास एकदम होकार 
दिठा, आणि आहल्ली मारु किंवा मरू, अशा ठागल्याच क- 
राणावर शपथा वाहिल्या. . हे वर्तमान ऐकून ठळकरांतीलळ 
लोकांस धीर आला. पर्ढे मत्यहीं मांतांमध्ये कांही तरी 
नवान बखडा झाल्याचा बातम्या येऊं लागल्या, तेव्हां आतां 
छढाइचा अकवाचुकव नकरितां, काय सोक्ष मोक्ष होतो तो 

*६| पाहूवा, असा बाबर याणे निश्चय केला; आपल्या 
सिक्रीची ल- आपा समोर आपली फोज उभी केली: व 
दा, याचर जपल्या तोफांची व्यवस्था करूत, आणि दुसरी 
यापा जय 
झाळा. तयारा करून, आपल्या लोकांमध्यें इकडन तिकडे 

२ तकडून इकडे घोड्यावरून फिरू. लागला 
९ पाई डोकांस थोड्थोडे बोठून उमेद देई, व ठढाईंमध्यें 

» (१ यावषयी सरदार लोकांस सांगत असे. बाब- हहुदुडोकाहि शेवट काय होतो तो पाहण्यास 



प्र० १ बाबर पादशाह. ३39५9 

तयार होते. याममाणें लढाई झाली; तींत बाबर १० स. 
याचा जय झाला; हसन खान, व दुसरे पुष्कळ : ८२७, 
सरदार मेले गेळे, आणि राणा संग हा मोठ्या मार्च ता? 
मुस्कोलीने निसटून गेठा. या लढाईचा महत्वा- र व रन्स त 
ममाणे तिचे वर्णन व्हावे, झणून आपण कांहीं मादि उसानी 
न लिहितां तिजविषयी आपल्या चिटणीसारने जी 
मोठी हकीकत लिहिली आहे, ती सर्व याणे आपल्या इति- 
हासांत दाखल केली आहे. तांत मोरे अलंकाराचे भारूड 
काहे; त्यामधून वर लिहिलेला एवढा सारांश निघतो. पुढे 
घाबर असे वर्णन करितो, को माझा जय झाल्यानंतर, जे- 
व्हा तो फलज्योतिषी मळा आशिर्वाद देण्याकरितां आला, तेव्हां मी त्याजवर शिव्यांचा एर सोडून आपल्या मनाची शांति केली, आणि तूं गैरसमजुती चा, गावष्ट;, आणि दुःसह 
भशुभ बोलणारा आहेस, अशी न्याची नि भेत्सना केली. तथापि तो याचा जुना चाकर होता यास्तव त्यास याणे "कळ बक्षीस देऊन आपलें राज्य सोडून जाण्याविषयी आज्ञा केली. 

| 
याममाणें जय झाल्यानंतर बाबर याणे मेवातभांता- वर स्वारी केठी, आणि तेथें पुष्कळ बंदोबस्त 

केला; असा पूर्वीचा कारकीर्दीत कधींहि झा- 
डा नव्हता. जास काबूळलास जाण्यास र्जा पाहिजे असेल, त्यास मिळेल, असें वरी मोख्या लढाईंवुर्वी याणें वचन दिलें होतें; त्या परवानगीवरून जे ठोक जाण्या- स इच्छित होते त्यांची याणे एक टोळी केली, आणि हामा- इन यास मुख्य नेमून त्यांस परत स्वदेशी पागविठे. 

पुढें राज्याची आंतीऊ व्यवस्था करण्याकडे, 

दंशाचा बं- 
दायस्त, 
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आणि संग राजाबराधर पूर्वी ठढाईे चालली असत 

त्या परीक्षेचा वेळी जा मांतांत बेखेंडे झाले हो? 

तेथील बंदोंबस्त करण्याकडे, याणे संठी. मंहिंने घालवि 
ले; याममाणें ते वर्ष पुरें होई तों गंगेपठीकडीठ अयोध्या 
मांत खेरीज करून, बाकी सवे भदेशांत याची सत्ता पुनः चा 
छठ झाळठी. अयोध्येमध्ये कांही अफगाणलाक लढाइईचं 

तयारीने राहिले होते. त्यांचा मोड करण्याकरितां याण 
पूर्वीच एक टोळी पाठविली होती. | 

दुसर्या वर्षांचा अवेलींचा सुमारास बुंदेलखंड, व मा- 
इ. स«  ळवा यांचा सरहद्दीवर चंदेरी नावांचा कि- 
५५२८, हि» हा आहे, त्यावर बाबरानें स्वारी केली. तो 
चंदेरोफे- किल्ला मेदिंनीराथनामक एऐएंका रांजपूत सर- 
छ्यास वेढा दाराचा हातांत होता; तो संरदार माळव्याचा 
'झ. शुजा दुसरा महमूद थांचा कारकीदीत मोगा अ- 
धिकार पावला होता, आणि नंतर त्यॉणेच राज्यं बळकावि- 
क॑ होतें; परंतु महमूद याणे गुजराथचा रांजाचा भद्तीने 
त्यास हारून लाविल्यावर, त्याणे राजा संग यांचा आश्रं- 
याने चैदेरी एर्थे ठाणे धरिले. बाबराचा वरील लढा नंतर 
तो मेदिनीराय स्वस्थपर्णे परत आठा होता. त्यावर वर 
स! गितल्यामंमार्णे बाबर याणे शस्त्र धरिले; तेव्हां त्याग जी- 
काचा आशा साडून बाबराशी युद्ध केले. या भसंगी राज- 
पृतलोकांनी चाटीममार्णे आपलें विशेष शोर्य ज कंट केलं; प- 
रतु त्यांचे काशल्य अथवा नियह हीं कांहों नजरेस पडली 

हत. बाबर याणे चंदेरीस वेढा दिला. नंतर दुसऱ्या 
तां आपले कांही चालत नाही अशीं त्या राजपं- 

ना सावला. त्या वेळां ब्ावर यांचे लोक 
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तटावर चढले होते; इतक्यांत त्या किछेकऱ्यांनीं आपल्या 
बायकांस मारून टाकून, आपण मरावयाचा हेतूने नागवे'च पुढ घसरले. त्यांणी मुसलमानांस मेंढरांसारखे हांकले, 
आणि तटावरून उड्या टाकून अगदी भरपूर आवेशाने श- 
देवर हल्ला केला. शेवर्टी त्यांचें कांही चालेनासें होऊन ते 
मारठे गेळे. बाकी दोन तीन शें ठोक मेरिनी- 
राय याचा घराचे रक्षण करण्याकरितां मार्गे रा- १०२८ 
हिले होते, ते हा हणे मी मथम मरेन, तो हणे जान्युआर 
मी मथम मरेन, असे भांडत एकमेकांचा हातानें (२-०. 
बहुतेक मारले गेले. 

-चेंदेरीचा वेढ्याचें काम बाठत असतां, अयोध्या मांतांतीक बादशाही लशकरचा टोळीचा बाबन 
ऊर्फ बिबान नावाचा एका अफगाण सरदाराने तकाचे पराजय केला, असें यास वर्तमान लागले; तेव्हां हा झागडाच स्वतः तिकडे निघून गेळा. वाटेत गंगा उतर- ण्याचा ठिकाणीं ते अफगाणलोक ठाणें धरून राहिले होते, हणून बाबर याणें आपल्या तोफा सुरू, करुू- न त्यांचा सहायानें त्या नदीवर पूल बांधिला; शत्रूंस हय्वून गोग्रेपार घालविले; आणि आपण त्यांचा मागून पाठठाग करित गेला. पुढें त्या लोकांस याचा धास्तीने बं- गाठ्चा बादशाहाचा राज्यांत छपून राहवे ठागरठे, पूर्वी हुमायून याणे बहारमांत कायम घेतला असावा; परंतु त्से झाळें नसल्यास तो या मसंगी बाबर याणें सर केला. परं- पुर्या वेळची याची स्वतांची हकीकत लिहिलेली नाही, आणि त्याविषयी दुसऱ्याहि रेतिहासकारानें कांही लिहिलेले नाहीं. | 

२७ 
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यानंतर कांहीं महिनेपर्यंत बाबर आजारी होता, अ- 
सें दिसते; त्या वेळीं याणें पुष्कळ विश्रांति घेतली; अशी 
बहुधा यास वारंवार मिळाली नाही. यानंतरची याणे ठि- 
हिलेठी हकीकत आहे, तींत हिदुलोकांचे किंळे आणि दे- 
वळे; याणें पाहिठेठे झरे आणि पाण्याचे धोघे; याचे स्वतां- 
चे बागबगीचें; याणें केलेल्या व दुसर्या सुधारणा; तर्सच 
जाडूगर, म, आणि इतर देशांत नसून 'वहिदुस्थानांत मातर 
आहेत असे मनोरंजक पदार्थ; या सर्व विषयांचे याणे यथा- 
स्थित वर्णन केलें आहे. 

वरील मुदतीत राणा संग मरण पावला, व त्याचा व- 
डीक मुलगा गादीवर बसून त्याणें यास रतनभोरचा किल्ला 
दिला. हा मोठा ठाभ झाला. 

पूर्वी जा ठढाईत राजा संग याचा पराजय झाला, 
तींत न्या राजाबराबर सुठ्तान महमूद नावाचा लोदी 
वंशाचा शाहजादा होता. पुढें त्यास बंगालचा बादशाहा- 
कडून बहुधा कांहीं मदत मिळून, आणि बहार, व दुस- 
ऱ्या जवळचा मांतांतीठ अफगाणलोक सामिल होऊन, 
"याजवळ ह्मणायास एक लाख फोज लवकरच जमली; 
भाणि व्याणे बहारमांत बळकाविला. हें वर्वमान लाग- 
वांच बाबर हा पुरा जागा होऊन निघाला, आणि मह- मदार्चे लश्कर काशीपर्यंत येऊन ठेचे तो, गंगायसुनेचा 
संगमाजवळ प्रयाग ऊर्फ अलाहबादेस पोंचठा. मह- 
मूड याचा घाईघाईने जमा केलेल्या फोजेंत पूर्वीच करुह 
हाऊ कागठे होते; इतक्यांत बाबर हा समीप येतांच, त॑ ठ- 

७. कने यठ. त्यांगी चुनारगडनामक पहाडी कि- य, १इ| कर्त घेण्याचा यत्न केला; परंतु तेथील लोकांनी 
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त्यांस हटविले. साधारणरीत्या पाहूं गेले असतां, हा प- 
राजय झाला ही हलकी गोष्ट होती; परंतु पूवीच ते ठोक 
हवालदिल झालेले होते, व त्यांतच हा पराजय झाला त्या- मुळे त्या ठ>कराची केटाफुट झाली. जेवढे लोक महमू- 
दाचारने एकत्र राखवले, तेवढे घेऊन तो शोणनदीचा परी- कडे ठाणें धरून राहिला. जे सरदार महभूदास सोहून गेले होते, त्यांतून पुष्कळ बाबरास शरण आले. नंतर बाबर याणें आपली चाल तशीच पढे चालविली. तेव्हां यास आड ये- ण्याचे आपणास सामर्थ्य नाहीं असें पाहून, आपला बचाव करण्याकरितां महमूद पळन गेला. 

त्या वेळीं गंगेचा दक्षिणेकडील सर्व बहारमांत बाब- राचा हातांत आला. उत्तरबहार हा अद्यापि बंगालचा राजाचा ताब्यांत असून, तेथें पुष्कळ लश्कर तयार होतं. दिलछीचा मुठुकापेकी उत्तरबहार एवढा मांत आपण ठेवून, घाकोचा विषयीं भांडू नये, असा त्या राजाचा उद्देश होता; झणून त्याणे तहाचा बोलण्याखालां बाबराचा वेळ काढण्या- करितां याचा छावणीत एक वकील पाठविला होता. शे- वर्टी त्याचें बोलणें परे न झाल्यामुळें बाबर हा उताविळ *» "साला, आणि गंगा उतरून बंगाठी फोजेवर चालिला. प- ढे गोग्रेचा गंगेशीं संगम होतो त्या ठिकाणाजवळ हा गेला, तों तिचा पलीकडचा बाजूस शत्रूंचा तळ पडला होता, आ- णि यास तर ती नदी उतरावयाची होती; तथापि याबरा- घर नावांची चांगली तयारी होती, यामुळ याणें बंगाली लो- कांचा नावांस हांकून लावि ले; नाहीं तर त्या याचा आड शोल्या असत्या. नंतर याची फोज उतरतांना तिला प- तिबंध करण्यास बंगाली फोज तयार होऊन आली, आणि 
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उभय पक्षी तोफांचा भडमार झाला. बाबर याचा फोजेच] 

टोळ्या जसजशा एकामागून एक उतरत गेल्या, तसतशा 
त्या मआापणावर आलेल्या शत्रूंचा लोकांस हटवित गेल्या, 

आणि शेवटीं शत्रूचा फोजेस रणभूमीवरून 
गाजांचा प- पळवून ावित्या झाल्या; यानंतर लवकरच ब॑- 
सजयझाला. गाचा राजार्ने तहाचे बोलणें कबूल केलें. पढे 

बाबर हा आय्यास परत येण्याची तयारी कारे- 
त होता; इतक्यांत त्यास वर्तमान लागलें, की पूर्वी बंगाल- 
चा फोर्जेतून निघून गेलेल्या एका अफगाणांचा टोळीने 
बाघन व बेझिद नावाचा दुसरा एक ममुख सरदार, यांनिशीं 
गोग्रानदी . उतरून लखनो शहर घेतलें. हे समजतांच हा 
स्ागळाच कूच करून तिकडे गेला, भाणि अफगाणलोक 
मावार निघून गेले तेव्हां त्यांचा पाठलाग करण्याकरितां ए- 
क टोळी पाडविता झाला. तिणें गंगा,व यमुना यांचा पलठी- 
कडेपर्यंत त्यांची पिछा पुरवून,बुंदेलखंडांत त्यांची परी वाता- 
हत करून सोडिली. पुढें पावसाळा सुरू, झाला, त्यामुळें 
सव ठढाडचा कामे बंद पडला. वि किया 

जे >2 € . . 
वाघर गाथा »  सोवी सुमारें सवा वर्षेपर्यंत बाबर या” 
इसखणाईतपणा, ता सक्ति पुष्कळ क्षांण झाली होती. या वेळ- , 

| ची याची दिनचर्याहि लिहिलेली नाही. या- 
वरून त्या वेळी याचें चांचल्य कमी झालें होतें, असें दिसतें. 
पुड याचा लवकर काळ होणार, तों अगोदरच याची सत्ता 
कांही कमी होत चालली, असें कांही गोष्टींवरून दिसून ये- 

छु पाउन हा परवानगीशिवाय आपला बदकशान- 
४५ साइन आठा. व्याचा जागीं बाबर याणें आपला 
"पर स्वथडाफा याची नेमणूक केली, परंतु तो कांही 

डं 
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निमित्त काढून दरबारांतःच राहिला. हुमायून अकस्मात् 
आठा, तथापि बाबर याणें त्याचा मोठ्या मोतीनें स्वी- 
कार केला. पुढे त्याचा जीवावर चें एक दुखणे आलें तेंच बाबराचा मृत्यूस निमित्तकारण झालें. 

तों मकार भअसा:--जेव्हां बाबरास समजले, कां आतां 
औषधाचे कांहीं चाठावयाचें नाहीं असे झणून वेद्यांनी आ- 
पके सर्वे मयत्न करावयाचे सोडून डले, त्या वेळीं यास एक 
आशा राहिली होती, ती धरून हा बसला होता. ती अ- शी:--एकाचा मरणापासून दुसरा वांचूे शकतो असा पूर्वेक- डील देशांत लोकांचा अद्यापि भोळा समज आहे. त्याममार्णे आपल्या उुचांचा जीव वांचविण्याकरितां आपला माण अ- पेण करण्याचा याणें निश्चय केला, अशी बदली केल्यानें कार्यसिद्धि होईळ, अशी बाबर याची खातरी होती; त्या- ममाणे याचा मित्रांसहि त्याविषयी संशय नव्हता, त्यामुळें आपण मेल्यापासून पष्कळांचें अहित होईल, याकारेतां असे कम आपण आचर. नये, अशी त्यांणीं याची विनवणी केली; परंतु याणें निधोर केला होता, तो फिरला नाहीं. अशा मसंगी जो विधि करतात, त्याममाणें हा शाहजादा छुमायून याचा आंथरुणासभोवता तीन वेळा फिरला; नंतर कांही क्षण पावेतो ठय छावून याणें इंश्वराची मार्थना के- ली; ती संपतांच हु ताधून यांचा रोग आपणावर आला अ- सा याचा मनांत निश्वय दढ ठसला आणि “तो (रोग ) मी नेठा-- तो (रोग) मी नेला,” असें तो पुष्कळ वेळ बोलि- छा. त्या योगाने त्या पितापुवांचा मनावर असा कांहीं प्र- 
उत्पन झाला, की तेव्हांपासून 'हुमायून दिवसेंदिवस बरा होत चालला, असें सर्व इतिहासकार वर्णन कारेतात; आणि 



कडन, , कळ] 
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दुसऱ्या लोकांची खातरी झाठी. खलीफा याचे हे वथा 
मनोरथ फुकट जातील असें त्यास मेहदी खाजानें सहजच 
कळ[वठ नाही. पढ बाबराचा मरणकाळ समीप आठा. 
तव्हा खलांफा याणे मेहदी सरषाजा यास अकस्मात पकडन 
बदात टाकळे, आणि जवळचा ठोकांशीं त्याचा बोलण्या- 
चालण्याचा व्यवहार होऊं नये असा बंदोबस्त केठा. अ- 
शी घालमेल होण्याचें कारण अस्किऩ साहेब याणे आप- 
श्या इहतहासात महम्मद मोकीम याचा मलाचा ग्रंथावरून 
सागतठ आहे. त्या ग्रंथांत मोकीम याचा मलाने आप- 
ल्या बापाचा हणजे ( मोकीम याचा ) बोलण्यावरून लि- 

' हिला आहे, तो मंकार,--एके दिवशी खटीफा हा मेहदी 
रवाजा यास भेटावयास गेला होता, त्या वेळी मोकीमाखे- 
राज चवथा कोणी तेथें नव्हता, असे दिसते; इतक्यांत बा- 
बर याचा गलबल झाल्यावरून अकस्मात् स्वठींफा यास 
बोलावणे आठे. मेहदी खाजा हा त्याजबराबर मोख्या 
नश्रवन दरवाजापर्यंत गेला, आणि खलीफा बाहेर गेल्यावर 
ह्य त्याकडे पाहत तेथेंच उभा राहला. त्यामुळ स्वाजा यास 
घसपटवून गेल्याशिवाय मोकीमाचानें खवठोफामागे जाववे- 
ना. खसटाफा साफ दिसेनासा झाला, तेव्हां स्वाजा म- 
नातल्या मनात फुटफुटू लागला, की, “अरे झातारड्या 
काय चिंता आहे! देवाची दया हाईल तर मी ठवकरच तझ 
'बामड साठून काढांन» इतक्यांत मार्गे पाहतो तों माझा बा- 
प (मांकांम) हा त्याचा दृष्टीस पडला. तेव्हां मथम स्था- 
जा अगड गांगरून गेला, परंतु मागून लागलाच माझा बा- 
पाचा कान धरून मोठ्या झपाट्याने पिळवटन घाइईघा 
झणाला,! 'हे ताजिक ही लाल जिव्हा आपल्या मनांतील 
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हिरवट विचारांचा पुष्कळ वेळ बभ्रा करित्ये”” ह झालेलें 
वर्तमान मोकीम याणें ताबडतोब स्वठीफास कळविलें, व्या- 
मुळे सवठांफा याणे ठागळूच खाजा याचे तंत्र सोडून हुमा- 
यून याची हुकुमत कबूल केली " 

ही कारस्ताने बहुधा बाबरास समजली नव्हती. त्यांची 
बाबर मरण घाटाघाट लोक करित असता बाबर आया एर्थ 
पाबला. इ* मरण पावला. त्या वेळीं याचें वय ५० वर्षीचे 
० १४२०» होते, आणि याणें अस्तीस वर्षे राज्य केलें होते माहे डिसेंबर 
ता» २६. याचें भेंत याणें सांगून ठेविल्याममाणें काबूल ए- 
«५ थे नेऊन पुरें. तेंदफन करण्याची जागाहि या- 

णच नेमून ठेक्ली असावी, असें संभवते. बा- 
बरापेक्षां एशियाखंडांत दुसरे अधिक बलाढ्य राजे होऊन 
गेले, परंतु खासारिखा वाखाणण्याजोगा राजा कोणीहि 
छोंऊन गेला नाही. 

बाबरा*चा स्वभाव याचा कतीकरूत उत्तम भकारें 

८ सर अलेक्झांडर बर्नस् याणे आपल्या पर्यटनांविषयी ग्रं- 
थे कला आहे, त्यांत असे ठिहिल आहे, की “ बाबराचा सव मोठ्या रा 
ज्यामध्य कावूल ही याची आवडती जागा होती, तेथें आपलें. शव परण्या- 
विषयी याणे आज्ञा केली होती.”  .... “ याचा कबरस्तानामध्यें 
जी फुलझाडे आहेत, त्यांत अवापि एका सुंद्र झऱ्याचे स्वच्छ पाणी वाहत 
असते याचा कब्रेचा समोर एक लहान, परत निटस, अशी पांढऱ्या संग- 
मरमरी दगडाची मशीद आहे. कावूळचे लोक सणावाराचा दिवशी ब- 
'हुत्त करुन बावराचा कबरेजवळ दुर्शनास येत असतात ** ४ घा- 
बराचा गतेजवळ जी टेकडी आहे, तेथून रमणीय पदेश दृष्टीस पडतो ! 
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कळून येतो. तथापि राज्यमकरणसंबंध सोडून याचा खासगत 
आचरणाविषयी आणि याचा ग्रंथांविषयीं कांही याचा स्व- 
सांगावयाचे आहे. याचा स्मरणवह्याच पाहूं भाव. 
गेले असतां मोख्या चमत्कारिक आहेत; आणि बाबर याचा 
स्थितीचा जर विचार केला, तर त्या अगदींच अलौकिक 
समजल्या पाहिजेत. त्यांमध्ये हा मोग तातार राजा याणे 
आपले चरित्र सूलष्म रीतीनें वणन केळे असून त्यांत याणे 
आपले अभिमाय व आपल्या मनोवृत्ति यांचे जसे साहजिक 
उद्गार आठे तसे लिहिले आहेत; कांहीं कपट अथवा सं- 
कोच राखिला नाहीं. व त्याममाणेंच वाजवीपेक्षा फाजील 
मनाचा मोकळेपणा, आणि सरळपणा, हेहि ओढून आणिले 
नाहीत. | 

बाबर याची वाणी साधी आणि गंभीर,तशी च उल्ला- 
सी व चित्रविचित्र आहे. हा बुद्धिमान आणि लक्षपूर्वक 
अवलोकन करणारा होता; त्यामुळें याचा वेळची स्वदेशीय 
व परदेशीय लोकांची स्थिति, त्यांचे हावभाव, त्यांचा रीति- 
भाती, त्यांचे धंदे व व्यापार, आणि पराक्रम हे त्या ग्रंथांत 

& या मनाचा मोकळेपणाविषयी तेमूरलंग याचा स्मरणवद्यांची 
स्थिति बावराचा वह्यांहून व्युत्कम आहे. तेमूरलंगाचा स्मरणवद्यांची 
भाषा सरल आहे, परंत तो जशी तमाशांतील सोंग हावभाव करून दाख- 
बिते, त्याभमाणें लोकांचा मनांत कांहीं महू उत्पक्न करून देण्याचा उद्धेशाने 
लिहिळी आहे, हें उघड दिसत आहे. त्यांत एका ठिकार्णी. लिहिलें आहे 
की“ एके दिवशी न समजतां माक्षा पाय मुंगीबर पडला, तेव्हां तो ल्ला 
झाला असें मळा वाटूं लागळें.? आतां हा तर पर देश जिकिणाऱ्या थो- 
व्यांमर्थ्ये अतिशय दुष्ट होता; परंतु तसें नसून हा जरी अगदी ब्राह्मण बे- 
रागी असता तरी हा याचा हा उद्गार साहजिक आहे, असें कोण मनांत 
भणता ? कोणीहि नाही, 
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आरशासारिखे दिसत आहेत. या मकारचा एशियाखंडां- 
त वास्तविक इतिहासपर असा एवढाच ग्रंथ आहे. कारण 
साधारण ग्रंथकार बडे लोकांचे पराक्रम व डामडौळ यांचा 
वांवभर हकीकती लिहितात, परंतु त्यांचा खासगी वर्तपाकि- 
विषयीं अथवा रीतिभातींविषयीं सांगावयाचें सोडून देतात. 
खालचा पतीचा ठोकांस तरं हे अगदींच सोडून देतात. बाब- 
र याचा ग्रंथांत जा लोकांचे वर्णन आलें आहे, त्यांचा श- 
रीरांचे बांधे, त्यांचे पोषाग, त्यांचा अभिर्शचच, त्यांचा संवयी, 
यांविषयी इतकें सूक्ष्म व यथातथ्य वर्णन केलें आहे, कीं 
आपण व्यांमर्ध्येच अद्यापि वास करित आहों, आणि जसे 
त्यांचे आपण स्वभाव ओळखितो तसें त्यांचें स्वरूपहि मत्यक्ष 
ओळखितों, असें आपणास वार्ते. जा देशांत हा फिरला हो- 
ता तेथील चमत्कारिक जाग्यांचें, हवेचे, रुषिकर्मांने उत्पन्न 
होणार्या पदार्थोरचे, व उद्योग करूत कळेचा सहायाने उत्पन्न 
केलेल्या वस्तूचे; जे याणे वर्णन केलें आहे, ते भरपूर आणि वेराभर आहे; अर्से वर्णन एवढ्याच मोग्या ग्रंथांत, दुसऱ्या 
कोणत्याहि अवांचीन फिरणारानें याहून विशेष चांगलें के- ठेले बडुधा आढळणार नाही, आणि जा स्थितीमध्ये बाबर याणे हे यंथ रचिके तिचा जर विचार केला, तर हे वर्णन खचित मोठे आश्चर्यकारक होय. चा 

बाबर हा पुष्कळ वर्ष वांचन आमरणान्त यावर जे असंग आले, त्यांमध्ये याची एकसारखी मायाळू व मेम बुद्धि राहिली होती, आणि आरंभापासून एकसारखा .थँ- डा, मनमिळाऊ स्वभाव, शेवटपर्यंत होता. याला सत्ता 
च महत्व माझ झाल्यामुळें याचा बुद्धीचे मादेवे जाऊन ति- 
' काडन्य आले नव्हते. तर्सेच सृष्टीतील पदाथीचा 
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अवलोकनापासून, आणि मननापासून यास जो आनंद होत 
असे, तो कमी झाला नव्हता. असा याचा स्वभाव राहि- ळा ही त्या ग्रंथांतील खुबी मोठी वेधक होत्ये. 

याचा हकोकतीरचे भाषांतर करणारा अस्किंन सा- हेब वर्णन करितो, कीं एशियाखंडांतील इतिहासाचा नीरस जगडव्यालामर्थ्ये बाबरासारिखा राजा दिवसांचे दिवस र- डत बसला होता, आणि भापला लहानपणचा मित्र मरण 
गवठा झणून मी रडत होतों असें आपणच आपल्या इति- हासांत सांगतो, असा राजा पाहून मन विश्राम पावते. आ- पडी आई, वगेरे स्रीजातीय नातलगाविषयी हा मोख्या उ- त्साहानें वर्णन करितो; जसा कांही हा त्यांचा जवळून कर्धी हाललाच नव्हता. जेथें याणें आपल्या स्वतांविषयी वण- न लिहिते आहे, तेथें जितके आपणाविषयी लिहिलें आहे, तितकेच बहुधा आपल्या मित्रांविषया लिहिलें आहे; त्यांत त्यांचा हणी लिहिल्या आहेत; त्यांना अपाय कित्ती झाहे, १ दुखणी किती आलीं, हेंहि सांगितछें आहे; त्यांगीं को- णतीं साहसें केठीं, त्या कथा सांगितल्या आहेत; तशाच केव्हां केव्हां त्यांचा छांदिष्टपणाविषयीं थड्डाहि केल्या आ- हेत. 

एका वेळीं खाजा किलान नावाचा याचा अतिवि- “वासू वजीर हा काबूल एथें होता. त व्हा त्यास बाबरा- नें सरकारी कामामकरणीं पत्र छिहिठें होतें; ते परे झाल्या- नंतर, खालीं उभयतांचा पोस्तांविषयी यार्णे त्यास गोड ला- गण्यासारखे कांहीं चुटके सांगितळे, आणि शेवटीं लिहिलें, की “ देवासाठी या मूर्खत्वाचा लिहिण्याची मळा क्षमा क- र, आणि यागोष्टी मी ठिहिल्या हणून माझाविषयीं तुझा 



रांश लिहिला आहे, की “ जुने मित्र व सोंबती 
र मद्यपान करणें हे मोठें संतोषकारक असे; परं 

ण्यास शिर अहमद व हेदर ळूली एवढेच तला 
इ ३... ब ७. ' २ .__ क कूक जड 

झणून मी तुला नशीबवान मानून त॒ 
पुढे लिहितों की “ थोडक्याच दिवसांवर एक (काबूलाहून 

क 

चां गरे झाठें असते; कारण ते विशेष झाल्यापासून याचा 
झाठी अर्से समजण्यास मजबूर कारणें 

कु | कासी '.' भे शी लढायांची व तहां- 

1 अयोग्य; परंतु याचा. इर 

 बादशाहापणांचा विसर पडून, हा. 
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बाबर आहे असें सबीस वाटे; तर्सच एकार्डे शीतळ वन, अ- 
थवा पुढे सुंदर मदेश दिसण्याजोंगी टेंकडीची जागा, अथवा 
नदीमध्ये नावेत बसून जात असतां []रकामपणाचा वेळ, अ- 
शा पाशांचा ठिकाणीं मन मोहित होऊन वरील मसंग घडन 
येत; तसेंच, अशा समयी कांहीं शीध कवनें त्या मंडळीत 
होत; कोणी तुकी अथवा फारसी भाषेमध्ये बेत हणत 
कोणी एकाच्या वेळीं गाणें गात, अथवा कांहीं मस्कऱ्यांचा 
लढाया 'चालत; या मकारची त्या मद्यपानांचा वेळची स्थिति 
असे; तेणेकरून अशा ढंगांचा मसंगांचा हृठकटपणा नारही- 
सा होई. 

याची कधीहि एका ठिकाणीं स्थिति नसे. पढें हा 
ह्यातारा झाला, तेव्हां याणे एकदां हटले होते, की मी अक- 
रा वर्षांचा झाल्यापासून रमजानची उपोषणे कोरेंहि एका टि- 
काणी दोन वेळा केलीं नाहीत. लढाया, व देशाटन, हीं करून 
जो काळ शेष राही, त्यामध्ये हा शिकार व दुसरे खेळ 
करित असे; अथवा घोड्यावर बसून मलकामध्यें लांब 
फेरफटके करून येई. पढें याची शाक्त क्षीण होऊं लागल्या 
वर हा एके वेळी फिरायास गेला होता, त्या वेळीं इतकी 
जलदी करण्याचें कांहीं विशेष कारण नसतां, हा दोन दि- 
वसांत कालपीहून आय्यास (८० कोश ) आला; आणि 
त्यांच मुशाफरींत दोन वेळा भागीरथी आरपार पोंहून 
गेला. त्याचममाणे जितक्या वाटेंत नद्या लागल्या त्याहि 
मी पोहून गेर्लो असे याणें लिहिले आहे. जसें याचें शरीर 
चपल होतें, तशी याची बाझधिहि चंचळ होती. हा आप- 
ल्या राज्यांचा कारभार करून, शिवाय पाण्याचे नळ 

ऱ्ट 
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आणर्णे; तलाव बांधणे; व अशाच दुसऱ्या सुधारणा करणें; 

तशींच दूर देशांतील नवी नवीं फळे, आणि दुसरे पदाथ 

आपल्या देशांत आणून उत्पन्न करणे; या कामांमध्ये सावे- 

काळ घूर असे. इतकेंहि करून पुष्कळ सुंदर फारसी 
काव्ये करायास, आणि तर्की भाषेमध्ये काव्यांची रचना 
करण्यास यास वेळ मिळत असे. याणे जी तकीत काव्ये 

केलीं आहेत त्यांवरून याचा स्वंदेशीय कवींमध्यें याचा मो- 
ठा मान आहे, असें वर्णन केठेठ आहे. 



प्रकरण दुसरं. 

इमायून याची पहिली कारकीर्द. 

बाबर यास 'हुमायूनाखेरीज तीन मुलगे होते; त्याचा 

नावे. कामरान, हिदाल, व मिक्षा अस्करी. त्यांतून का- 

मरान हा काबूल व कंदाहार या मांतांचा सु- बादशाहाचा 

भेदार होता; आणि दुसरे दोघे हिदुस्थानांत बे- भाऊ का- 

कार असत. बाबर यार्णे आपल्या लहान मु- दंदोवस्त. 
लांस कांहीं हिस्से पाडून दिले नव्हते; त्यावरून 

' त्याचा मनांत राज्याचे विभाग करावयाचे नव्हते, असे स- 

भवते; तथापि कामरान हा आपल्या वडील भावा'चे ऐकेल, 

असे धोरण दिसलं नाहीं. तशांत मजबूद व ठढाऊ अशा 

लोकांनीं भरठेठा असा मठलक व्याचा हातांत होता; आणि 

तेथील रयत त्याचा वंशाची पिढीजादी अंकित होता; यामुळ 

हुभायूनापेक्षा त्याची सोय बरी होती; कारण 'डुमायूनास 

आपल्या नवीन मिळविलेल्या व बखेडखोर अशा मांतात 

बंदोबस्ताकरितां ठेविलेले ठोक काढून नेल्याशिवाय, फाज 

ज़्मविण्यास दुसरा इठाज नव्हता 

या मसंगी ओढन ओदाय आणून आपले थोड राज्य 

सोडण्याचे कबूल करावे, ही इहुमायूनास शहा- ८ 

णपणाची गोष्ट दिसून, याणे कछामरान याचा पू- हिडुस्थान 

वांचा मांतांशिवाय त्यास पंजाब व सिधुनदा- री दोन्ही रा- 

वरी देश इतका दिला. तसेंच याणे त्या वेळी झाली, 

संबळ मांताचा सुभ्याचें काम आपला भाऊ 
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हिदाळ यास दिठे, आणि मेवात एथीठ मिर्झा अस्करी 
थास दिलें. वर सांगितठेठे मांत क्ामरान सास 
दिल्यामुळे, 'हुमायून याचा हातांत नवीन घेतठेठा मुळुक 
तेवढा मात्र राहिला; परंतु जा मलुकाचा बळावर तो मुठुक 

मिळविठा, आणि जाचा सहायाने तो राखतांहि येता, तो मूळ-. 
चा मठुक याचा हातांतून गेला; तथापि बाबर याची शूर व 
अनुभवलेली फोज अद्यापि याजवळ होती, आणि त्याचा 
शक्तीविषयी लोकांमध्ये जो म्ह उत्पन्न झाठा होता, तेणें- 
करून यार्चे हित काळे, या दोन कारणांमुळे राज्यामध्ये. 
फूट पडल्याच पारणान मथन चष्टास पडल नाहात | 

पुढे हुमायून हा बुदेल्खंडांत कलिजर शहरास वेढा 
अकगाण- पाडून बसला होता, त्या वेळी यास असें वते” 
ठौकांचे बई. मान लागलें, कां पूर्वी बाबन व बेझीद या ना- 

वांचा जा अफगाण सरदारांचा बाबर याणे मोड 
केला होता, व्यांणी जवानपर एथे पनः बंड केलें. तेव्हां. 
दुमायून याण जाऊन, त्याचा पराजय करून, त्यांचा ज- 

माव मोडून टाकिला. नंतर हुमायून याचा भावी मतिस्प- 
धी शीर खान हा काशीजवळ्चा चनारगड किल्ला ब- 
ळ कावून बसठा होता, त्यावर याणे स्वारी केली; तींत तो. 
इ० स किल्ला शीर खानाकडेसच ठेवण्याचे याणे कबू- 
4५३२,हे० छठ केल्यावरून, तो यास शरण आला. त्यानं- 
४१११ तर इहुभायून आय्यास परत येता झाला | 

यापूवी कांही दिवसांवर 'हुभायून याचा एका मेहुण्याने 
 उजराथचा याचा माण व राज्य हरण करण्याकरितां फिंतरं 

_ ₹शाक्ष सश केलीं होती; तो पुढे गुजराथचा राजा बहादूर 
-. बहा याचा आश्रयास जाऊन राहिठा. व्यास 
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आपल्या स्वाधीन करावा, झणून 'हुभाग्रून याणे इ.» सर 
मागणे केळे; ते बहादुर शाहा कबूल करीना १५१२१३ 
त्यामुळे हुमायून यास राग येऊन उभयतांमर्ध्पे 
स्पर्धा उत्पन्न झाली. पूवी दिल्लीचे राज्य भोडून त्यांतून 
नीं राज्ये उत्पन्न झालीं त्यांत बहादूर याचे मोठे होते; तेहि 
त्याणे अडीकडे पुष्कळ वाढविळें होते. खानदेश, वर्हाड, 
आणि अहमदनगर एथीठ राजे आपल्या पदवीस याची 
झाश्रय मिळावा हणून यास श्रेष्ठ मानावयास लागले होत; 
तसेंच बहादुर याणे माळव्याचें संपूर्ण राज्य जिकून आप- 
ल्या राज्यांत मिळविले होतें 

पूवी बाबर साचा कारकीदीत संतान इन्ाहिम 
छोदी याचा चुलता अलाउद्दीन हा मोठ्या मसित्थीस आ- 
लेला होता. पुढे त्यास बाबर याणे बदकूशान एथे राह- 
ण्यास ठिकाण दिले होते. वर सांगितल्याभमारणे बहाद्र व 
हुमायून यांची बोठणीं निकरावर आलीं असतां, ते ठिकाण 
सोडून तो येऊन गुजराथचा राजाचा आश्नबास राहिला 
त्या वेळी बहादुर याचा व हुमायून याचा तंटा मोठा मा- 
छा होता; तशांत बहादुर याचे करंब छोदी वंशाचा का- 

र्कीरदींत वाढलें होते, आणि खुद्द यासहि एकदां संतान 
इञ्राहिम याचा दरबारांत आश्रय सांपडला होता; त्यामळे 
आपल्या पिढीजाद्या यजमानांवर उपकार करण्याचा बद्धी- 

आणि हुमायून याचा सूड घेण्याकरितां आपल्या सत्ते- 
चाव भरभराटीचा गवांनें उद्युक्त होऊन, त्याणे, 'हृमाथून 
याजबराबर लढाइ उघडपणे सुरू.न करितां, अलछाउद्दीनास 
पुष्कळ पसा दिला; तेणेकरून त्याणे थोडक्याच वेळांत मो 
ठी फोज जमवून, तिजवर आपला मुलगा तातार सवान यास 
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नेमून, आय्र्यास पाठविठी. हे जे काम बहादुर शाहा 

याणे केलें, हे वास्तविक राजरीतीस विरुद्ध असून अन्या“ 

याचें कृत्य होय. पुढे त्या घाईघाईने जमविठेल्या फोजे'चा 

तसाच लवकर मोड झाला. बहुतेक ठश्कर तातार स्वान 

यास सोडून गेलें आणि कांही ठोक इमान 

१६३५, &० पैरूत राहिले होते त्यांस घेऊन ठढत असतां 

स०९४५१,  लांतार खान हा मरण पावला. 

याममाणें आपला जय झाल्यावरून अ- 

डब थवा कदाचित् पूर्वीचा बेतावरूत हुमायून हा 

थेवर स्वारी बहादर शाहा याचा सूड घेण्याकरिता आय्या- 

कून तो. हून निघाला. बहादुर याची त्या वेळी मे- 
इन्स> ' वाडचा राण्याबराबर ठढाई चाठत असून, ता 

१५3०५. चितूरचा किछ्यास वेढा देण्याचा कामांत अ- 

स० ५४१, गंदीं गुंतून गेठा होता; त्या वेळीं जर शत्रु त्या- 
जमादिअळू वर हा कारिता, तर चांगली संधि होती; 

प्र्तु पाखडा ठाकाबराबर मसलमान राजा 

लढत असतां त्यास उपद्र्ब देणें, ह धमंद्रोहाचे काम आहे, 
अशा बहादर याचा तकरारीमळें, अथवा याचा स्वतांचा*च् 

ढिठेपणामळं, याणे आपला मक्ााम केला. पढे बहादूर या- 

७ तो किला घेतला, आणि मंडलेश्वर एथे छावणीस खंद- 
इ*स०१५३५ के देऊन छुमायून याशी मसंग करण्याकरि- 

मार. तांतो तयार झाला. त्यावेळीं बहादूर याचा 
सणस १५) तोफखान्यावर कन्स्तांतिनोपलू एथीठ एक ल- 

का सरदार हाता; तसंच काहा फरगा लाकाह 

गोठंदाजपणाचें काम करित असत 
यामुळे आपका तोफखाना चांगला आहे या इुडीनें 
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बहादुर तसा राहिला असावा. इतर्केहि त्यास अनैकृळ होते, 
तथापि त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही; कारण त्याचा 

छावणींत अन्नसाभम्री वगेरे येणे, ती शत्रूंनी बंद पाडिली, 
तेणेकरून त्यास तेथें राहवेनासे झालें; पर्ढे दृष्काळ पडून 
आपणास ठवकरच शरण जावे लागेल असें त्यास वाटून, 
त्याणें आपल्या तोफा फोंडून टाकिल्या, आणि आपल्या 
ठश्कराची वाट तें पाहिजे तशी करू हणून त्यास साठून, 
बहुधा एकटाच रावांचा मांद एथे पळन गेला 

त्याचा लश्कराची लागलीच वाताहत झाठी, आणि 
बहादुर याचाहि मांडू एथे शवूंनी फार लगट केल्यामुळं, 
तो चेंपानेरास पळाला, आणि तेथून खंबायतेस निघन ग- 
ला. या वेळीं थोडक्या लोकांनिशीं हृमायन हा त्याचा 
पाष्लठाग करण्याकारता स्वत तनघाठा लू ता ठा जा 1द- 

वशी संध्याकाळी खंबायतेस पाळा, त्याच दिवशी बटा- 
दुर हा, कठिवाडचा अगदी दक्षिणयोंकास दीव हणन कि- 
छा आहे, तेथें जाण्याकरितां निघून गेला होता. 

गाहिमक ४ क्ल 

(9 ) डमायून हा खंबायतेस छाबणी देऊन असलां एका राजीस 
कोळी लोकांर्नी याजबर हला केला, आणि अगदी गडबड न कारि 
मोठ्या सहशार्रानें याचा छाबणींत शिरून, खुट 'हुंभायरन याचा उडऱ्यावर 
छापा घातला, आणि यार्चे बारबरदारीचें सामान आणि स्तके ह्म टन 
नेली. त्या पुस्तकांत “ तेमरळंगाची तवारिख ? या नावाचा ग्रंथाची एक 
चांगली प्रत होती ती गेळी, ब ती पढें कोणचा रादीने हाता लागली याब- 
पथा त्याचा वेळचा इतिहासकारांनी वर्णन केलें आहे, एवढ्या योग्यधेये ह 
पुस्तक होत. हे जंगळी लोक अथापि अशी लुटालुट करितात, याविषयीं 
यांची प्रसिद्दि आहे. या बेकायदा पहाडी लोकांनी आपला अवमान के- 
ला, हणून डुमायून याणे सूड घेण्याकरितां बिचाऱ्या निरपराची खेंब 
राह्राची ळूट करबिली 
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याजवाण बहादुर शाहा हातीं न सांपडठा, तेव्हां मळ 
3 सद्धास न गल्यामुळ 'हभायून कारेवाड सोडून वसाहत 

साल्ठा गुजराथ जात घेण्याकरिता निघाला. तो सपाट 
धर टवकरच याचा ताब्यांत आला, परंत 'चंपानेरचा 

पहाड कहा हाता येई तो पावसाळा जवळ आला. बोवर्टी 
अका रावास एका दखाजावर बाकी सव फोज इछा कारत 
असता ३९० निवडक ठोक, एक अगदीं उभा सोट कि- 
इ० स*  ठेयाचा तसयचा खडक होता त्यांत तिख्याजे 
१८3५, आ- माठ मारून, त्या भाल्यांवरून एकामागन एक 
र (मी तट जेढून गळे, आणि तो किल्ला घेते झाले: त्या 

तान शांत खुद हुभायून होता 
चपानर घेतल्यावर शीर स्थान याणें बखेडा केल्याच 

मोगललोकां छै पल यास लवकरच वतमान लागलें, त्यामळे 
स गुजराथ- चंवान घंतलल्या माताचा बंदांबस्तास याणे आपट 
स्त र भाऊ मिझा अस्करी यास ठेविले, आणि 

आपण आआय्यास निघून गेठा. याणे राजराथ 
२ तो किझा घेतल्यावर पर खडे नय्यर 

ता कलछा घतल्यावर पाहू लागलं तां त्यांत भ्हा रर याच जेथ न्य लपवून ठेविलेले होते तें ठिकाण एका सरदारास मात्र ठाऊक होतें हणून त्याचे हाल करून त्यापासून ते गुद्च काढावं असें कोणी सुवविल तेव्हां डमायू सणाला, को त्यापेशां तझी मयाचा पयोग केला. तर चांग- कळ हाइट; ह्मणून त्या सरदाराचे चांगठे आगतस्वागत करावे आणि आर पल्या सरदारांतून एकार्ने त्यास मेजबानीस बोलवावे अशी याणें आज्ञा केळी, 

-_ कांह अनमान न करितां सांगितठे, की अमुक तलावांतील पाणी आट- बिळे अततां, त्यामध्ये साठी मयार आहे, त्यांत सर्य व्य सांपडेल. पुढे "म डमायून चाणे केलें, तेव्हां त्याणें सांगितल्याप्रमाणें 
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सोडिली नाहीं, इतक्यांत मार्गे ठेविठेल्या सरदारलोकांमध्यं 
तंटे उद्भेवळे; त्यांत कितीएक लोक नेदिळ झाले, कितीएक 
फितरें उत्पन्न झालीं, त्यांतून पारणामीं मिक्षां अस्करी यास 
गादीवर बसविण्याचा बेत ठरला. या बखेड्यांनी बहादुर या- 
वें काम साधे, आणि त्या वेळीं मोगठलोकांची गुजरार्थे- 

_ त इतकी नातवानी झाली होती, कों कांही गड- _. 
बड न करितां ते निमूटपणे गुजराथ सोडून गेले, ,८३५३६ 
आणि माळव्यावर कोणी शब्रु नसतां तोहि हिस 
सोडून गेले. शि 

हुमायून हा आग्पास परत आल्यानंतर शीर खा 
यावर त्याणें स्वारी केली. त्या पुरुषाने बंड के- 
लें तें तडीस गेळे, आणि पुढेंहि त्याणें मोठा परा- रर साज 
क्रम केला, याकरितां कांहीं त्यांचा पूबांचा इति- लहामाण ये 
हास सांगतो. शीर खान हा अफगाणिस्था- तज ब 
नांतील एक गृहस्थ इत्रांहिम खान याचा नातू ढवा. 
होता. हृन्नाहिम हा घोरचा राजवंशाचे अब- 
ठादोतील आपण आहो असें झणत असे; परंतु हा बहुधा 
व्या जातीचा मात्र असेल, असें संभवर्ते. इञ्नाहिम आणि 
त्याचा मुलगा हसन या दोघांसहि त्यांचाच टोक्कांपेकी 
मोख्या कुळांतील मुली केलेल्या होत्या. हसन यास पांच शें 
घोंडे ठेवण्याबदल बहार मांतांत सहसेराम एथे जहागीर 
होती. त्याचा अफगाणी स्थोपासून त्यास शीर खान, 
व निजाम खान असे दोन पुत्र झाळे होते; परंतु पुढं आप- 
ल्या उपपत्नीचा नादी लागून, त्याणें आपल्या स्त्रीस सोडून 
दिले, आणि तिचा मुलांची वास्तपुस्त सोडिती, पढं शी- 
र खान स्वतांचा बुत्धीर्न चाठण्याजोगा मोटा झाला, तेव्हां 
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हा आपल्या बापास सोडून जवानपुर एथे गेला, आणि 
तेथील सुभेदार याचा तेनातीस शिपायाची चाकरी धघरूल 
राहिला. मागाहून याचा बापाने यास शिकविण्याकरि- 
तां घरीं पाठवावे ह्मणून त्या सुभेदारास पत्र लिहिले; परंतु 
सहसेराम यापेक्षां जवानपुर एथे विद्या शिकण्याचा चांग- 
ल्या सोई आहेत, अशी शीर खान याणें सबब सांगितली: 
आणि हा तेथे मनापासून संकल्प करून राहिला, व अ- 
भ्यासाकडे आपले लक्ष लावून इतिहास व काव्ये अवगत क- 
रिता झाला. यास सादी याचीं सवे काव्ये तोंडाने पाठ ये- 
त असत, आणि शिवाय दुसऱ्याहि मकारची पुष्कळ माहि- 
तो याणे करून घेतली होती. पढे यावर बापाची पन: रुपा 
होऊन याचा सावत्र भाऊ स॒ठेमान हा मोग होईपर्यंत त्याचा 
जाहगीरींचा कारभार हाच पाहत असे. पुढे सुलेमान मो- 
ठा झाल्यावर याची स्थिति यास दुःसह होऊन हा आपला 
सखूखा भाऊ निजाम यासुद्धा निघून गेला, आणि दिलीचा 
पादशाह सुलतान सिकंदर याचा चाकरीस राहिला; पळ 
बाप मरेपर्यंत हा दिल्ली एथेंच होता; बापामार्ग सहसे- 
राम एथांठ जाहगीर यास मिळाली. मग इ*स० १२६ त 
सुठ्तान इत्राहिम याचा पराजय झाल्यानंतर, महम्मर् शा- 
हा काहाणी हा जवानपुर व बहार एथीलठ राजा होऊन 
बसला होता, त्याचा चाकरीस राहून याणें पष्कळ खवदव 
केठा, काही वेळपयेत महम्मद शाह लोहाणी याची या- 
अवर मंहरबानी होती, परंतु साचा सावव भाऊ स्वर्लेमान 

__ याणे लबाडीने याची वडिठाजित जाहगीर पनः बळकावि- 
साामुळ, याणे तासून महम्मद शाहारचे दरबार सोडिले, 

६५) सिकंदर ह्य इ स० १५१७ त मरण पावला इ० स० १५३७ त मरण पावला, 
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आणि बाबर याचा पक्ष उचठून जवानपुरचचा सुभेदार ज़ुनीद 
यास जाऊन मिळाला ( इ० स० १५२७ ). जुनीद याचा 
मदतीने बहारचा पहाडांत याणे कांही फटिंग लोक मिळवि- 
ठे, आणि आपली जाहगीर परत घेऊन, आपण बाबर या- 
'ची रयत असें हणवून महम्मद शाहा लोहाणी याचा मठु- 
कांत हे करून ठटू लागला. या सुमारास (इ०स०१५२८) 
हा बाबराचा भेटीस गेला, आणि त्याबराबर चंदेरीस 
जाता झाला. बाबर याणें याचा मठुक याकडे काईंम क- 
रून बहार मांतांतीठ ठश्करा'चे काम याजवर संपविले. 

दुसऱ्या वर्षी ( इ० स० १५२९ ) महमूद लोदी या- 
णें बहार मांत घेतला; तेव्हां कांही जरूरीचा कारणावरून, 
अथवा स्वदेशस्थ ठोकांचा पक्षास मदत करावी या हेतूने 
हा लळोदीलोकांचा लश्करांत जाऊन मिळाला. पुढें महमू- 
द याचा फोजेंची वाताहत झाल्यावर, पुष्कळ सरदार लोक 
बाबरास शरण गेठे, त्यांत शीर खान हाहि होता. ( एमिठू 
इ०स०१५२९). त्या वेळी महम्मद शाहा लोहाणी हा मर- 
ण पावला होता; त्यांचा लहान पुच जलात हा आपल्या 

आईचा डुकुमतींत असे, तो त्या वेळी बॅंगाळूचा फोजेचा ब- 
राबेर होता, तोहि बाबरास शरण आल्यावरून, व्याणें त्यास 
आपल्या तर्फेने पुष्कळ अधिकार दिला; तथापि त्याची आ- 
ई दूडू इचा तंत्राने तो चालत असे; त्या दूदूवर शीर 
खान याचा अतिशय पगडा असे, त्यामुळें ती मरण पाव- 
ल्यावर जछाल हा त्या लोभी शीर खानाचा संपूर्ण तंत्रांव 
राहिला, तेव्हां शीर खान यार्णे बहार आपल्या २ खान 
हस्तगत करूत घेतला, आणि चुनारगडहि याणे बहार 
हाताखालीं घाता. याच वेळीं, किवा पुढें पंत पेतला. 
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कांहीं दिवसांनंतर, व्याहिपेक्षां मोगा रोठ्सनामक किला 
याणे मिळविला. . श्या | 

याममाणें हुमायून याचा कारकीर्दीचा अवेठीसच शीर 
रान याचा भरभराट झाला होता. पुढे कामरान व ह- 
माधून यांचा वाद मिट्ल्यावर, 'हुमायून यास मांतांतीठ काम 
पाहण्यास फरसूद मिळन याणे 'चनारगडावर स्वारी केळी 

( इ०स०१७२२). तो मकार पूवीच लिहिण्यांत आला आहे. 
स्था स्वारीत शीर खान याणें बादशाहाचें वर्चस्व कबल के- 
छे, आणि आपल्या मुलाचा हाताखालीं कांहीं स्वार देऊन 
त्यास चाकरांस ठेवितो असोहि कबूल केलें. पढे जेव्हां डु 
भायून हा बहादुर शाहावर जावयास निघाला, तेव्हां त्या 
मुलठान सोंध पाहून आपला पाय काढला. तेव्हांपासून पळे 
आणि बं- 'हुभायून हा गुजराथचा कारभारांत अगदीं गंत- 
याठाहे घे- ठा होता; तो परत येई तो शीर स्वान याणे ब- 
““. _ हार देश पुरा मिळवून, बंगाल्यावर स्वारी करूत 
ते श्रीमान् राज्य बहुतेक तोंडांत गकिठे होत 

_ शार खानाचा हातांतून आपणास सोडवावे हणन 
जछाठ लाहाणा याणे बंगालचा राजास मदतीस बलाविर्े 

(४) हा किल्ला एका “हिंदु राजाकडे होता. ( आपल्या बायका म- 
लांस राहण्यास आश्वय पाहूर्जे, ह्मणून पुढे त्यांस राहवयास जागा देता असे 
शी[र खान चाणें त्याकडून कबल करावेलें >) मग बुख्यांचा डोल्यांतन ह्त्या- 
सवद॒।रापाइ बसवून, या बायका आहेत असे कपट करून, त्यांचा कि- 
छयात परवर करविला. मग सहजच तो किल्ला पाडाव झाठा हो युक्ति . अप्पसास्खा दुसत्ये; परंतु ती चाठविण्याजोगी नीट आहे असे समजन अवांचीनकाळी 

व, ि क "७४% दालताबादूचा सुभेदारानें विश्यास घात करून बव. 
७" सरदारास त्या मजबूद किल्यांत येण्यास मार्ग द्ला, तेव्हा 
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आणि त्याचा सहायाने आपला बेत बहुतेक सिद्धीस नेला 
होता; परंतु शीर खान याणे बंगालचा राजाशी ठढाई क- 
रून आपला गेलेला मुठुक लवकरच घेतला, आपल्यावर 
आलेला हृत्ा परतविला, आणि गोडनामक जी बंगालचा 
राजाची राजधानी तीस वेढा दिला, त्या कामांत तों गुंतला 
असतां 'हुमायून गुजरार्थतून परत आला; तेव्हां शीर खां 
न याची सत्ता वाढूंन दृढ झाठी असतां आप- 

ल्या राज्यास अपाय आहे, आणिं त्याची अ- छे “वर 
शा धादठ झाला आहें ता त्याजवर हला कला स्वारी केली. 

असतां आपल कार्य साधेठ, असं यांस एकदम 

वाटून हा मोठी फोंज घेऊन आग्यांहंन निघाला, तों का- 
शीजंबळ 'चनारगॅडापर्यंत पोंचे तो. वाटेतील देशांत कांहीं 
बखेडा नसून तो स्वस्थ होता 

आपल्या स्थितीमध्ये आपणास किती धोका आहे 
ह शीर खानं यास पुरं समजलें होते, आणि 
त्याणें दीघ दृष्टीने व तजवि्जीनें तो टाळण्यावि- उर 

च.बत कठडा हाता; ॥हदुस्थानाचा पू- च लश्करी 

इतिहासांत कधीहि यांममाणे झालेला म- 3. 
कार आढळत नाही. आपणास नवीन शत्र उ- 
पद्रव देण्यास येण्यापूर्वी बेगालमांत प्रा आपल्या हातीं 
आणण्यास फुरसूद मिळावी, हा त्यांचा पहिला उद्देश हो- 
ता. यास्तव त्याणे चुनारगडावर मजबूद लश्कर ठेवून त्या 
लोकांनी झटून यद्ध करून हुमायून याची पुढ गति कुंठित 
करावी अशीं त्यांस सवे साधने देऊन ठेविठां होती 

चुनारगड हा काशीजवळ एका कड्यावर बांधले- 
छा आहे; विध्यांद्रीचा कांहीं भाग जो मिझापुराजवळ 

२९ 
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भ्षागीरथीपर्येत आला आहेव्याचा जसा कांहीं हा तृकडाच 
आहे. तेथून रोठ्स वशिरघतीचा किल्यांचा बाजूने ते डोंगर 
पश्चिमेकडे मार्गे मार्गे जातात; ते पुर्ढे पुनः कषागलपुराजवळ्ठ 
गॅगेजवळ येऊन तेथून पुनः गंगेस लांब सोडून तेथून त्या 
पर्वेतांचा समोर दक्षिणकडे विस्तार झाला आहे. यामुळें . 
बहार व बंगाल या मांतांचा वायव्येकडील सर्व मंदेश या 
पवेतांहीं वेष्टित आहे; आणि यांतून जाण्यास गंगेचा दक्षिण- 
किनाऱ्याने दोहो ठिकाणी मार्ग आहे; एक चुनारगडाजवळ, 
आणि दुसरा भ्षागल्पुराचा पूर्वे सिकरगल्ली एथे. हे पर्वत 
उंच नाहींत, परंतु नीच असून जंगलानें भरलेले आहेत. 

हुमायून हा स्वतः गंगेचा किनाऱ्याने जात होता, 
आणि आपल्या तोफा व लढाईचे सामान ह 

देढा, त्या नदीतून नावांनी नेत होता, त्यामळे यास 
__ आरंर्भी चुनारगडासवेढा देणेंमाप झाठें. त्या- 

मारण याणे वेढा देऊन जा तटाशी जावयास जमीनीकडचा 
भाळून वाट हाती त्या तटास सुरुंग लावण्याचे. यत्न केळे. 
त्याचममाण नड[कडील बाजूने मारा घेण्याकरितां मद्दाम - 
तरत बुर्ज करून तोका आणिल्या होत्या. परंत एवढी 
तयारी असूनहि याचा हला फुकट गेला. पढे किछेकर््यां- 
नी पुष्कळ महिनेपर्येत टिकाव धरल्यावर, आपणास कोणी 
ताडावण्यास येण्याची आशा नाहीं असे त्यांस माहित अ- 
सल्यामुळ, शेवर्टी त्यांगी तो किछा हुभायून याचा स्वाधी- 

हिछा होता; आणि. त्याणेंच . वरीठ वेब्याचे 
क्क 



त्या काळीं गोलंदाजीचा विद्येचे 
चुनारंगडावरीक गोठंडाजांनी पुनः 

हा यास वाटेने भेटला; त्यास शीर खान याणे न- 
च॒ त्याचा राज्यांतून हाकून दिलें 

लढाईत जो त्यास वार झाला 

झाला; परंतु ते लोक पोंचत तों तेथें शीर खान याचा म 
लगा जल्लाठ खान हा पूर्वीच ठाणें धरून होता, त्याणें 

न्न 
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होते. चुनारगड यास वेढा देण्यास 'हु'मायून यास पुष्कळ 
दिवस लागले, तितक्यांत सोड शहर खालीं करून, बंगालचा 
राजा महमूद याशीं मोठे सद्ध करून त्याचा साफ मोड करून 
टाकण्यास, त्यास संधि सांपडली. त्या ठढाईत मिळविलेले 
जे ठटीचे द्रव्य व ठढाऊ सामान, ते रोग्स किल्लयामध्यें 
न्यावयास, व सपाट मंदेशाचा आपल्या इच्छेममाणें बंदोब- 
स्त करावयास त्यास कांही आणखी फरसूर पाहिजे होती 
झणून हृभायून यास दिसगत लागे असे करण्यास त्याणें आ- 
पला मुलगा जलाल स्वान यास वर सांगितल्या खिडींतठेविठे 
होते; परंतु त्याणे हमायूनाबराबर मोठी लढाई न कारितां, 
शेवटी पहाडांमध्ये जाऊन आपल्या बापास मिळावे अशी 
त्याला आज्ञा झाली होती. त्याममाणे पढे कांहीं हरकती- 

शिवाय 'हुभायून याणे गोड. शहर घेतलें. इतक्या 
उज मोड सुमारास पांवसाव्या'चा भर- झाला, आणि सर्व 
सहूर घेतलें; रांगानदीचे तळकट एक जळ्मय होऊन गेलें 
ठामळे याच, जेथें गंगेचा पुराचें पाणी गेठें नव्हते, तेथेहि.ल- 
अडचणी. हान लहान ओहोळ व् नद्या यांस प्र येऊत्न उ- 

तार नाहींसे झाले होते, त्यामुळें बंगाल्यांत कढाई 
करणं अशक्य होऊन, उचराहिदुस्थानामधील जाण्याये- 
ण्याचे मार्गे बंद झाल्यामुळे तिकडील राज्याचा बंदोबस्त 
येवण्यासहि वशीच मुस्कीऊ पडली. त्यामळ पुष्कळ माहि- 
नपयतत हुमायून यास अगदी रिकामे राहवे लागलें; त्या 
मुदर्वीत बंगालचा ओलसर व गरम हवेने याचा लश्करी 

' छोकांची इशारी खचली; आणि पुर्ढे पावसाचा टोंभ संप- 
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फोजैतून पळून जाऊं लागले, शाहजादा हि 
उत्तरबहारांतांनं बंदोबस्ताकरिंतीं ठेविठेला होता, तो तर 
पॉवसांळा संपण्यापू्वीच निघने गेला.  /_ 

हें वर्तमान तिकडे. होत. आहे, तों .इकडे कर | नय | 
शीर खान यार्णे आपल्या दडोलेल्या ठिकाणा- बा डय 
तून निघून बहार व काशी हीं घेतली, चुनार- | 
गड पुनः हस्तगत करून घेतला, जवानपुर शहरास वेढा दि- | 
का, आणि गंगेचा मार्गानं कनोजपर्यंत आपली ठाणी बस> * 
विरली. पुढे ठढाई सुरू करण्याची मसूम आली, तेव्हां डु 
मायून पाहतो तो आग्यास बातमी पाठविण्याचा मार्ग शतू- 
ने पुन: बंद केला, तेव्हां यास नवीन घेतठेल्या भांतांत बं- 
दीबस्ताकरितां थोडीशी फोज ठेवून, बाकी राहिछेली आप- 
लीं दुबे झाठेंठी फौज बराबर घेऊन, ठढाई. मारून आ- 
ग्र्यास जाण्याचा यत्न करणे भाग आलें. 

याममारणे सफाईची गोष्ट करावी किवा नाहीं, यावि- 
षर्थी कांहीं वेळ हा. विवंचना करित राहिला; . 
आणि पुढे परत येण्यास निघाली तो अर्धा उ- र आला. 
त्हीळा निघून गेला. कूच करण्यापूर्वी बौबर 
याचा मुख्य सरदारांपैकी खान स्ानान लोदी नावाचा स- 
रदाराबराबर पुष्कळ फोज देऊन याणें पुढें पाठविली; परंतुर्ते 
रूश्कर मोंगीर एथे पोंचेपर्यत शीर खान याणें त्याजवर 
कांही ठोक पाठविले;व त्यांणी अंकस्मात् छापा | 
धाडून त्याचा पराजय केला. पूर्वी शीर रंबान सान 
हा मार्गे पुढे धोरण पाहून वर्तत असें, तो आ- बादशाहा 
ता. साहसास वृत्त होऊं लागला, आणि आ- हरण ला- 
पण मांडळेल्या मसंगांमर्ध्ये आपला जय होईल 
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अशी आपली खातरी आहे असें दाखविण्याकरितां, न्याणे 
इतक्यांतच बादशाहा असा किताब घेतला 

या स्थितींतून आपली सुटका . करण्याविषयी यत्न क- 
रण्याची 'हुमायून यास इच्छा उत्पन्नं होण्यास पूवीच सब- 

ळ कारणें होतीं; व्यांतूनहि सांमत जीं वर्तमानें आयग्यांस हो- 
त चाळली होती, त्यांची यास बातमी कळून याचा धीर 
नाहींसा झाठा असावा; परंतु पढे पाटणा व काशी यांचा- 
मध्य बकसार हणून शहर आहें, ते सांडून हा पुढ चाल- 

ठा, इतक्यांत जवानपुरचा वेढा उठवून, शीर 
न शाहा हा जलदीने कूच करून. आपल्या परत 
मार्गात आ- जाण्याचा मागोत आडवा आठा, अस सयाणें 

टा. पाहिळें. त्या दिवशीं शीर शाहा याणें १७ ३ 
. ___ कोशांचें कूच केठें होते, याकरितां त्याचा फोजे- 

चा थाक जिरला नाहीं, तो तिजवर हछा करावा, अशी 
हुमायून याचा लोकांनीं यास मसलत दिली; परंतु असें 
एकदम करणें हे फार जोखमाचें काम असें यास दिसले; 
आणि मग दुसऱ्या दिवर्शी पाहतो तों शीर शाहा याणें 
आपल्या छावणीसभोंवता खंदक खणवून मजबदी केली: ते- 
व्हा त्याजवर हल्ाा करून, अथवा एरव्हींहि त्याचा ठश्क- 
राजवळून जाण्यांत आपला निभाव लागेल असें यास दिस- 
ले नाहीं; यास्तव याणेहि आपल्या छावणीस खंदक केला, 
आणि आपण गंगेचा पलीकडचा तडीने निघून जावें हणन 

- नावा जमवून गरगेस पूल बांधण्याचा आरंभ केला. यास 
जतका [दवसगत लागे, वितकी शीर शाहास इष्टच होती 

तो. सुमारें दोन महिने हुमायून याचा वाटेस गेला 
पुढ जेव्हां नात्रांचा पूल संपण्या जवळ्ठ जवळ 
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आला, तेव्हां एका दिवशीं शीर शाहा याणे आपली 
छावणी उभी ठेवून, आपलें कृत्य शत्रूस न समजावें हणून 
तेर्थे तितक्यापुरते लोक ठेवून, आपण स्वतः आपल्या निव- 
डक लोकांनि्शी हुमायून याचा ठाण्याचा पिछाडीस गुपप- 

णें कूच करून गेला; आणि रात्रीस परत येऊन सूर्योदयाचा 
सुमारास तीन टोळ्यांनी हुमायून याजवर हला करून या- 

चा छावणीवर अचंबित छापा घालता झाला. 'हुमायून 
यास घोड्यावर बसावयाची मात्र फुरसूद सांपडली, तर्थांपे 

शत्रुबरोबर एकवार तरी लढाई मारावी अशी याची मजी 
होती; परंतु याचा परिवाराचा लोकांनीं, तुह्मी त्याणे याचा 
आपला स्वतांचा बचाव करावा, असा यास आ- पराजय क- 
ग्रह केला; शेवटी याचा एका मुख्य सरदाराने रुन याचा 
याची लगाम धरून, जसा कांही जबरीने, यास ळे आ 

गंगाकांठी दवडिला. वर सांगितल्याममाणें 

गंगेचा पूळ पुरा झाला नव्हता, आणि त्या वेळीं विचार 
करायास फुरस्रदःच नव्हती; तेव्हां द्ुमायून याणें आपला 
घोडा एकदम नदींत दाबिला; परंतु समोरचा तडीस हा 
जाऊन पोंचेपर्येत, याचा घोडा थकून बुडाला, आणि त्या- 
चममाणे याचीहि गति झाली असती; परंतु एक पखालची 
आपली पखाल फुगवून तिचा आधाराने नदी उतरून जात 
होता, त्याणे यास मदत करून आपल्या पखालीवर 'घेऊन 
तडीस लाविठें. याममाणें बचाव झाल्यानंतर, हुमायून हा 
अगदी थोड्या लोकांनिशी काठूपीचा मार्गाने आग्र्यास 
पळाला; याचा मागें याचा फोजेतील बहुतेक लोक शतूं- 

. चा तलवारींखालीं, अथवा नदीमध्ये बुडून मरण पावले. 
आपल्या राणीर्चे संरक्षण करण्याविषयी हुमायून याणे 
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शिक्कस्त केली होती, परंत तिठा. शतूनी घेरून धरिले. पढे 
_ शौर शाहा यांणें तिचा मोंख्या- तजविजींने 

'ह०स०६५६७- सन्मान राखून, मथम संधि मिळतांचे. तिठा 
इस, ५.५९ निर्भय स्थानीं पाठविठें. हां मोगा- अपाय” इस 

ता०२६,. वी सन १५२९.चा जन महिन्याचा अखेरीस 
झाला; 

-' हुमायून यांचा मोड झाला. असतांहि हा. आय्यासं 
आल्यामुळे मोठे कांभ झालें; कारण हा बंगाल्यांत अठंकन 
साहठा हाता, तेन्हा शाहजादा हिंदाल याणे आपे आ- 
श्रत आया एथे जमा करायाचा. कारखाना चांलविला 
होता; पुढ बंगाल्यांतून पळून आठेळे 'हुमायून याचा फो- 
जृंतीठ ठोक त्यास मिळाल्यावंर त्यांणें. मसिद्धपणं बंड. केलें 
इकडें हुमाथून यात्वा कारभांऱ्यांनी शाह्नांदा कामरांन 
याजवळ मदत मागितल्यांवरून बाहेरून हुभाथूंन यासं मद- 
त करावयास, परंतु आंतून: सांधल्यांस॑ आपले. घोडे पढें 
सरसोवण्यांस सापडेल हणून आपणहि जवळ असावें या 
हंतूने, तो हागलांच काबलाहन निघाला. नंतर हुंमांसून 
आल्यावर ह सवे बेत ठिकाणचा ठिकापमीं राहिले. का- 
मरान याणे रदबदली केल्यावरू्त हिदाल यास हुमासून 
याणे क्षमा केलो: मग ते तिघोहे भाऊ आपणा संर्वोचा 
शेवु जो शीर शाह. त्यांचा मोड करण्याकरितां एकत्र 
झाले. | य 

हुभायून हा आपले झाठेठे नुकसान नीट करूल 
घेथ्याचा खटपटीत होता, तेव्हां शींर॑ शाह हां आपरे 

1, 12 यी 

त्ता ् या यांत घेऊन, आपल्या सर्वे मूळचा देशाची 
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क्षा केली क नीट व्यवः 
या कामास उभय पर्क्षी सुमारे आठ नऊ महिने लाग- 

छे, पुढे कामरान हा लाहोरास गेठा. त्या- १० स. 
णे हुमायून याचा कुमकेस आपले ३००० ठो- १५००, ए- 
क ठेविले; त्यांसुद्धा आपली फोज घेऊन मुस- भि, ह् “स 
लमानी सालचा अखेरीचा सुमारास, 'छमायून ठकाद 

हा पुनः आग्र्याहून निघाला; इतक्यांत शीर 
शाह कनोजचा समोर गंगेचा कांठी येऊन डेपठा होता 
स्या वेळीं एकमेकांस ठढाइ करण्यास कांहीं सुळभ 

पडू देऊं नये, असा उभय पक्षी बिचार दिसत 
होता. शेवठी तेघ्ूरलंगाचा वंशांतील सुळ्तात मिर्झा ता- 
वाचा शाहजादा जाणें पूर्वी बंड केलें होते, तो आपल्या 
लोकांसुद्धा 'हमाथून यांची छावणी सोडून, शत्रूकडे कितूर 
झाला. त्याचें पाहून दुसरोहे लोक असंच करितील अस 
धोरण दिसू ठागल्यावरूत, 'हमायून याणे कांहीं तरी निका- 
छऊ करावा अत्ता निश्चय केला आणि गंगेवर जो नावांचा 

पूल बांधिळेता होता त्यावख्ल उतरला. पढें डोन्ही फोजां- 

खी ठढाद झाली, तीत याचा लोकांचा अगदी मोड होऊन 
त्यांस शवूर्नी गंगेत पळविें; स्वतः 'हुमायून या- जब डमा- 
पवर मोठा मसंगचच गुजरला; याचा घोडा घा-यूनयांचाप 

याळ झाला होता, त्यामुळें हा मारला जाता, १५ ९. 
अथवा शतूंचा हाती सांपडता; परंतु देववशातू १५४५, ता* 
यास एक हत्ती सांपडला, त्यावर हा बसला; प ० 
रंतु त्याचा माहात कांदी केल्या गंगानदी पोहू- मोह्रम चं? 

न हत्तीस नेण्याचे कबूल करीना. तेब्हां बाद- _ ” 
शाहानें, त्याचा बसावयाचा जाग्यावरून त्यास मानेवर 

श्र 

दुसरी ठवाई, 
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ल्ल पाढा, लोटून दिठे,आणि त्या हत्तीवर एक खवास होता 
____. त्यास त्याचा जांगीं बसविले. मग त्या खवा- 

साने हत्तीस नदीपार नेलें; पीकडील तडीस गेले, तों तो 
किनारा उंच तुव्ठेला होता, त्यामुळें हत्तीला वर चढतां ये- 
ईना; तेणेंकरून हुमायून मरून गेला असता; परंतु दोन 
शिपाई लोक देववशात तेथें पोंचले होते, त्यांणीं आपली पा- 
गोटीं एका ठिकाणीं बांधून एक शेवट याकडेस टाकिला: ते- 
णेकरूत हा पलीकडचा कांगास उतरला. थोड्याच वेव्ठा- ने यांचे भाऊ हिदाल व अस्करी हे दोघे शाहजादे, अशाणि 
कांही ठोक येऊन यास मिळाले; मग सर्व मिळून आशथ्या- 
स निघून गेले. जातांना वार्टेत गांवढकरी लोक यांस ळछ- 
टून टाकते; परंतु हे थोडक्यांत बचावले. 

पुढे शीर शाह याजबराबर टकर देण्याची यांस आशा 
राहिली नाहीं. नंतर-सरासरी जरुदी करूल, आपल्या कुं ह उाहोरस बाची माणसे, आणि आया व दिल्ली एथीछ 
पोंचला इ० जे इव्य नेण्यासारिखे होते ते, इतकें घेऊन ते. 
स्य वि » लाहोर एथे कामरान याजवळ पळून गेले. 
हि» स० तेथेहि हुमायून हा नकोसाच होता; अर ळब्वड कारण यास आपल्या एर्थ न्यावा, तर हा आप-. "८ ऊं घर बळकावणार, अशी काराने यास भी- १ होती; आणि शीर शाहयाचंव हुमायून याचे भांडण चालठे होते त्यांत आपणास पडावे ठागेठ हीहि मिती हो- ती; हणून कामरान यार्णे पंजाबमांत, शीर शाह यार्चा 'हवार्ली करून, त्याबरोबर तह केला, आणि हुमायून यस आपूा पाहिजे तसा बचाव करण्यास मागे ठेबून. 

सज्ाताझाळा, 116 
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पुढे हुमायून यास सववीनीं टाकून दिल्यावर तो सि- 
धंदेशाकडे निघाला. हा मांत कामरान याचा _ 
राज्याचा दक्षिणहद्दीवर होता. तेथें अर्घन ५८५८ 
याचा वंशांतील मख्य 'हुसेननामक सरदार रा- अक्टोबर 

असर, ० ज्य करित होता. या लोकांस बाबर याणे कॅ- स ०९७, 
दाहार एथून घालवून दिलें होते; परंतु सिंध हा. जमादिअलू- 
देश एके वेळीं दिल्लीचा ताब्यांत होता, यामुळ 
हुसेन हा कांहीं तरी रीतीने आपलें व्चेस्व क- न 
बू करील, अशी हुमायून यास अद्यापि आ- (रहा 
शा होती. ण्या'चा यत्न 

परंतु असें वर्चस्व माप्त होण्याजोगे हुमा- रद भा 
यून याचामध्ये कांहीं पाणी नव्हते. यामर्थ्ये बदि 
कमी होती असं नाही; परंतु साहस विशेष नव्ह्त. दुर्गुण 
किवा क्रोधादि दुसरे बठाढ्य विकार हे यास नव्हते; परंत 
त्याचममाणे याचा अंर्गी कांही सत्व किवा म्रीति, हीहि न- 
व्हती. हा स्वभावतः महत्वाकांक्षी नव्हता; यास स्वस्थ- 
पणा आवडत असे; परंतु बाबर याचा तालमेखालीं हा हो- 
ता, तेणेकरून यास शारीर व मोनसिंक श्रम करण्याची स- 
वय होती; त्यामुळें मसंग पडल्यास हा अगदीच फिक्का पड- 
त नसे; व तसेंच आपल्या खानदानीममाणें आणि योग्यंते- 
नुसार जें आपलें हित करून घ्यावयाचे त्यासहि हा अगदी . 
चुकला असा नाहीं; परंतु त्यांपासून याणे जितके आपले 
हित करून घ्यावे तितक घेतलें नार्ही र् । 

हा ऊक शह्रचा रस्त्याने अधून याचा मठुकांत गे- 
ला; आणि निष्फळ तहार्ची बोठणीं लावेंण्यांत, व. तशा च 
वृथा कृढाया करण्यांत दीड वर्ष घालविता. झाठा; तितक्या 



रण्यास हा येऊं लागला ते 

ी 

(ती. 

च 

जोंदपुर ए- ढेरे टाकून हा जादपुराजवळ 
थेंपळूत गे- नें तुषा ने 

> 
कः 
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भागण्यांपुरतें पाणी मिळावयासहि हुमासून याचा छोकांस 
हाणामारं करावी लागे; परेतु पुढ जा अधिक आपत्ति हो- 
णार, त्यांचे हे हाठ लहानसा मासला होते. यांचा ठहान- 

शा स्वारीत यांचा कुटुंबाची बायकामाणसें होती, त्यामुळें 
यास मवासास लटंबरच झालं होते. याममाणें ओसाड वेश 
जात असतां, सर्व वस्तीचा मंदेश सोडून ते ओ- तून जात 
साड रानांत शिरले; तेथे त्यांस ताहानेने फार इ- असता याचे 
ना होऊं छांगली. एके रात्रीस थकून दुसऱ्या | ्ं 
दिवशी सकाळी कूच करित असतां त्यांचा मागून पुष्कळ 
घोडेस्वार येतांना त्यांगी पाहिले. त्या लोकांचा सरदार 
मालदेव राजाचा पुत्र आहे, आणि हे हुकुमाशिवाय त्याचा 

मुलुकांत आले हणून यांचें पारिपत्य करावयाकरितां तो 
आला आहें, असे यांस समजतांच आपणावर शेवटचं सं- 
कट येऊन पडलें, असें यांस वार्ले. त्या नवीन शत्रूंनी ल- 
गट करून या थकलेल्या लोकांस मिळविळे, आणि जे त्यां- 
स अडथळा करूं. ठागले त्यांचा शिरच्छेर करूत, बाकीचांस 

आपल्या पुढे हाकित नेरे, आणि त्यांतून दुसऱ्या गोळीने 
पढे जाऊन विहिरीहि आपल्या ताब्यांत घेतल्या. त्या वि- 
हिरींवर कांही वेळ तरी भाण वांचतील एवढा माव आशा 

राहिली होती; त्या शत्रंचा हातांत गेल्या, तेव्हां आतां आ- 
पल्या सवे विपत्तींचा काळ होतो, असें त्या पळून जाणा- 
ऱ्या लोकांस दिसून आलें 

अर्से झाठें तथापि 'हुमायून व याचे लोक यांस मा- 
रून टाकावे असा त्या राजपूतलोकांचा मुळींच उद्देश नव्ह“ 

ता; आणि यांचा सवे आशा सुटल्या असें दिस लागलें 
५० 
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इतक्यांत मालदेवा'चा पुत्र संकेत बावटा ( हणजे मित्रत्वाची निशाणी ) घेऊन आला, आंणि तुल्ली परवानगीशिवाय माझा बापाचा राज्यांत आलां, आणि हिंडूंचा मठुकांत ये- 
ऊन गोवध केला, हणून त्याणें यांची निभत्सेना केली; यां- ची त्या वेळीं तृषा मागे इतकें यांस पाणी दिले; आणि दुस- 
रा कांहीं उपद्रव न करितां यांस पुढें जाऊ दिलें. असें झा- 
छे, तथापि त्या जंगलांतील जीं स्वभाविक संकटे होती तीं अवशेष राहिली होतीं; तशांत यांस अद्यापि पुष्कळ मजळा करावयाचा होत्या, तेणेकरून यांचे पुष्कळ सोबती पुनः तु- षाक्कांत होऊन फार हाल होऊन यांचा डोळ्यांदेखत मरण पाबे, शेवटी ७ स्वारांनिशीं हुनायून उमरकोटास पो ँ - डा. याचा मंडळीतील राहठेसाहले लोक मागाहून तेथें 

उंमरकोट एथे हुभाथून यांस एक सहांकारी मिळा- उमरकोटास को. तेथीक राजा राणा साद याणे हुमायून त आद- यार्चे सन्मानानें आदरातिथ्य केळे, आणि ६ लाडा. थंदेशामर्थ्ये राज्य मिळविण्याकरितां पुन: मदत करावयाचे स्वीकारिठे. या दुःखाचा व पडच्यां काळांत या बाइशाहाची राणी अकबर नार्मे पुव असवळी', &* अकवराथा ला पत्राचा हातून ह्डुस्थानाचा पादशाहीचचा जन्म झाला. केळस व्हावा असा ईश्वरी संकेत होता ( ता । १४ अक्टोबर इ« स« १५१२ ). या राणीशीं याचे लय़ झालें, त्याविषर्यी असें वर्णन आहे, ीकडी , यांची साव- 
'छाकडोर मुठुकांत हा राहत असतां 

1 हिदाठ 8. ९ . _ कुक शाहजादा हहृदाठ याची आई). ड्णे 
बायकांचा महालांत. मेजवानी केली; 
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तेथे एका तरुण स्त्रीचे सोंदर्य पाहून हा मोहित झाला. पुढे 
तपास करूत पाहतां खुरासानांतीलठ जामनगराचा एक स- 
य्यद, जो पूर्वी हिदाल याचा गुरु होता, त्याची ती मुलगी. 
तिर्चे नाव हमीदा, आणि तिची अद्यापि कोणी मागणी के- 
ली नव्हती, असें यास समजलें. तिजवर याचा इतका हे- 
तु बसला, की याचा भावाने यास फार रागाने निषेध केला 
असतांहि, याणे तिशीं ठागरलेंच लग्न लाविलें. पर्ढे उमरको- 
टास जात असतां तिचे गभारपणाचे दिवस पुष्कळ लोटले 
होते; यामुळें त्या जंगलांतील विपत्तीतून तिला नेण्यास फार 
भयास पडले. न 

.__ अकबराचा जन्माचा पूर्वदिवशींच हु- 
माथून हा सिथधचा स्वारीस निघून गेला होता. 
मुलगा झाला असतां त्या वेळीं आपल्या मित्रांस 
नजराणे द्यावे, अशी 'चाठ आहे; जेव्हां अकबराचा जन्मा- 
वें वतेमान 'हुमायून यास कळलें, तेव्हां एका कस्तूरीचा 
कुपीशिवाय याजवळ दुसरे कांहीं नव्हते, हणून ती कुपी 
याणे फोडून आपल्या आश्नितांस वांटली, आणि असें सां- 
गिते, कीं या कस्तूरीचा सुवासाभमाणें माझा पुत्राची की- 
ति जगांत पसरो. | 

त्या स्वारीत राणा प्रसाद हा पुष्कळ राजपृतलोकां- 
निशी याजबराबर आठा होता, भाणि हुमायून याणेहि 
आपले १०० मोंगललोक पुनः जमविले होते. इतक्या फौ- 
जेनिर्शी ते सिधमध्ये जू हणून शहर आहे तेर्थे गेळे, आणि 
तेथील अम्मलदाराबराबर लढाई करून ते शहर घेते झाले. 
तेथें अघूंन याचा लश्करानें यांजवर हले करून उपद्रव के- 
ला, तथापि यास जवळचे हिदु रजवांडे येऊन मिळाले होते, 

सिंधमध्ये दु- 
सरी स्वारी. 
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न्यांसुद्धां एकंदर सुमार १५,००० घोडेस्वार यांजवळ होते, 
असा याचां राज्याची हकीकत ठिहिणाराने अजमास केला 

आहे. इतर्के झाले तथापि याचा दुर्दैवार्चे किवा अव्यव- 
स्थेचें लिंगाड याचा मागं ठागलेंच होते. राणा प्रसाद हा 
मोख्या इमानार्ने याचा पक्ष धरून भांडत होता; त्याचा मत्य- 
यहि याचा नजरेस आला. पढे एका मोंगलाने त्याचा अ- 
पमान केल्यावरून त्याणे 'हमायून याजवळ फिर्याद केळी; 
परंतु त्याचा कां्ही बराबर बंदोबस्त झाला नाही, हणून तो. 
संतापाने यास सोडून गेला; तेव्हां त्याचा मोगून त्याचे सर्व 
हिदु मित्र गेले २: 

इकडे हुसेन अधून हा याजवर चाठून येत होता, 

डमायूंन 

कबल 

न यास होऊन, अर तू एकदम कंदाहारास जाण्यास निघ- 

जुल, इ० स० १५४३) 

याचा लहान भावांनी आपल्या चळवळीने यास 
तेर्थे त्वाची 32%. इजा देऊन ते पर्वीच सोडन गॅल & दीत, 

आणि वर सांगितल्याममाणे हिदू राजे निघून 
केदाहारोस गेल्यामुळे अघून याजबराबर यास एकय्यास च 
ज्सश्य करावें लागलें. तथापि याणे बुरूज देऊन 
झाला यथाशक्ति आपठें संरक्षण केले; शेवर्री कोंण- त 

त्याहि मकारे ही पीडा जाऊ असे हसेन अर्घ- 

शील, तर मी तुला जाऊं देऊन मार्गामध्ये तुक्षे सहाय क॑- : 

जावयास निघाठा (ता० ९ 

ह; - 
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'हुसर््या कोणत्या तरी रीतीनें तो मांत आपल्या हाताखाली 
' घालावा असा हुमायून याचा बहुधा हेतु होता. तथापि 

बाहेरून आपल्या मुलास कंदाहार एथें ठेवून आपण मक्े- 
चा यात्रेस जाणार, असें हा हणत असे. पुढे कंदाहारा- 
पासून दक्षिणेस ६५ कोशांवर शाल हणून एक गांव आहे, 

तेथें हा जाऊन.पोचला. तेर्थे याचा जुन्या आश्नितांतून एकानें 
पाठविलेला स्वार याचा डेऱ्यापर्यैत दौडत आठा; घोड्याव- 
रून उडी टाकून हातांतील लगाम न सोडितां तंबूत घुसला; 
आणि सांगता झाला की तुझास केद करण्याचा दराद्याने 
मिर्झा अस्करी जवळ येऊन ठेपला आहे. असें वर्तमान ये- 
ईक असा हुमायून यास अगदींच आवांका नव्हता; परंतु 
त्से होतांच हा आपल्या घोड्यावर राणीला घाळून पळून 
गेला, आणि आपल्या मुलास नेण्यास कांही साधन नाहींसें 
होऊन त्याचा चुलत्यास दया येऊन तो काय करील ते करू, 
असें हणून त्यास ठेवून गेला. हुमायून निघून गेल्यावर 
मागाहून लवकर'च मिर्झा अस्करी येऊन पोचला, आणि 
आपण मित्रत्वाचा उद्देशाने आलों, असें ढोंग सांगूं लागला. 

- त्याणें आपल्या पुतण्याचा मीतीने सांभाळ करून त्या सर्व 
' लोकांस कंदाहारास नेें ( ता? १७ डिसेबर, १५४३ ). द्- 
कडे हुमायून हा ४२ लोकांनिशी गरमसर एथे पळून गे- 
छा. तेथून इराणचा पादशाहाचा ताब्यांतील सिस्तान श- 
हरास गेला. तेथील सुभेदाराने याचा सन्मान करून आ- 
गतस्वागत केले, आणि पुढे बादशाहाचा हुकूम होईल त्या- 
ममाणे करावें असें सांगून हिरात एथें यास रवाना करून 
दिले. हिरात एर्थे याचा पक्षाचे पुष्कळ लोक केंदाहारा- 
हून येऊन यास मिळाले. 



पुश हिंदुस्थानाचा इतिहास. भा? ४ 

याममाणे मथम सिधमध्ये आल्या दिवसापासून या- 
चीं तीन वर्षे गेली; त्यांतून तहाची बोलणी करण्यामध्ये, 

आणि त्या देशांत लढाई करण्यामध्ये १८ महिने गेठे, सि- 
धुनदाचा पूर्वैकडील मवासांत सहा महिने गेठे, आणि सॉ 
एथे राहण्यांत आणि कंदाहारची सफर करण्यांत एक वर्षे 

गेळें, लढाईचा कामांत यास स्वतः शूरत्व कमी होतें असे 
, परंतु याचामध्यें साहस अगदीं कमी होते. पुढे 

यास जा विपात्ति प्राप्त झाल्या त्या याणे माल्या आनंदानें 
सोसल्या, एवढे याचे दिल उदार होर्ते, | 

याचा सहनशीठतेची परीक्षा होण्याचे पुष्कळ मसंग 

आले. कारण पुष्कळ आपत्ति माप्त झाल्या असतां, तेथें 
नाजूकपणा आणि केद हीं चाळूं शकत नाहींत. त्स याचा 
लोकांनी पुष्कळ वेळा याजवर केलेला राग व अपमान या- 
सं सोसावा ठागठा. यांचा बचावास बडुतकरून अगदीं 
जरूर घोडा बसावयास यास पाहिजे असें झाठं असतांहि 
यास घोडा मिळाला नाही. एकदां सिधुनदाचा पलीकडे 
पळून जात्ये वेळी आपल्या कुटुंबांतील माणसांस पार उत- 
रण्याकरितां यार्णे एक नाव तयार केली होती, ती याचा ए- 

सरदाराचे बळकाविठी. तसाच हा कूच करूत उमर- 
टास जात असतां त्या भयंकर मसंगांत अकबराचा आ- 

इस बसावयास एका सरदाराने आपला घोडा दिला होता, 
परंतु त्याचा स्वतांचा थकून गेल्यामुळं त्याणे तिला त्यांव- 

ई*>. 

उतरविे; तेव्हां तिठा आपला देऊन 
चालावे लागले. पुढें यास एक ओझांचां उंट भेटला 
बसून हा आला. असें असतां कधीं कधी हा आ- 
रांबरचा लोकांविषयी ' कीव करित नसे. 
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जेव्हा हा उमरकोटास पोन तेथील राजाचा आश्रयास रा- 
हिंला होता, तेव्हां याणें एके वेळीं अकस्मात् आपल्या ठो- 
कांचीं ओझीं पकडली, आणि त्यांची मालमत्ता शोधून का- 
. ढण्याकारितां त्यांची जीनेहि कापून उघडली, आणि त्यांतून 

__ आपली गरज पुरी होण्याकरितां त्यांचा अर्धा माठ घेतला. 
तसेंच जोदपुर एथे कूच करून जात असतां पहिल्यानें एका 
दिवशी मजल झाल्यावर त्या मजेत याचे पुष्कळ लोक 
जंगलामध्ये गमावळे; तेव्हां जे ठोक जीवंत राहिले असून 
त्यांस पुढे येववत नव्हतें, त्यांना पाणी पाजण्याकरितां याणे 
आपल्या घोड्यांसुद्धां स्व जनावरांवर पाणी भरलें. नंतर 
कांहीं वाटपर्येत हा स्वतः त्या पाण्याबराबर मागें जात अस- 
तां एक मोग सावकार अगदीं तृषाक्तांत होऊन मरणोन्मुख 
झाला होता. त्याचें हुमायून याणें पुष्कळ देणें होते. ते- 
व्हां याणे कठोर त्हृदय करूल त्यास थेने सांगितठें, की तूं 
कायंदेसूद साक्षींचा समोर माझं कजे रद्द करीसपर्यंत मी 
तुला पाण्याचा एक बिदुहि देणार नाहीं. मग त्या गरीब 
मनुष्यानें जुलमार्ने ते कबूल केलें, परंतु डुभायून याणें त्या 
जुलमाचा कबूलातींतून त्यास पुढे कधीं सोडविला असें दि- 
सत नाहीं. 



प्रकरण तिसर. 

शीर शाहा व दुसरे सूर वंशाचे पादशाह 
यांची वर्तमाने. वि 

____ सागठ वंशाचा अखेरीस जय झाठा आणि __.____ त्यांतीठ पुरुष मोठ्या नावास आठे, यामुळें : १५४० हे» शाहा यास बंडखोर असे हणतात; परंतु य ४० ४०. वश हिडुस्थानांतीठ होता, आणि याणे १ 
अन्य दशातीठ राजवंशास, त्याची फकत आ वष कारकोड झाल्यावेर हाकून लाविलें; यास्तव । . झस्थानांत जे दुसर्या वंशांची स्थापना करणारे झ 

कामरान हा शीर शाहाबराबर मसठत करून इेछास परत गेला असें दिसते. कारण तो शा]रशाहा 
ब्यां वार्णे इमा- पाँच शीर शाहा याणें सर्व पंजाब ताब्यांत डन "चा तठा; तेथील व्यवस्था केली सतल जनी 

कष सुळके ताब्यांत घे- राव्सनामक मासद्ध किल्ला बांधला ञां तला. त्याचे बहारांतीठ राठ्स किळ्ठ्याममाणें न] 
र्थास परत जाता झाला. नंतर वकरच याचा बंगालचा सुभेदाराने बंड केलं, हणन शास जावे लागलें, पुर्ढे पुनः बखेडा न. होई 

भाग करून टाकिले. 

०, 2033212: 
'. 
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आणि बहादुर शाहा याचा कारकीदीत सि- माठवा त ल्हादी नावाचा हिंदु सरदार मोठा अधिकारी पेतळा ३०, 
होता, त्याचा मुलाकडे रायसीननामक किल्ला हि» स० 

होता, तो याणें तिसऱ्या वर्षी, पाडाव केला. १९४५. 
याणें करार केल्यावरून तेथील किललेकरी लोक शरण आले; 
परंतु ते किलछयांतून बाहेर निघाठे असतां, या- » सट 
रणे कांहीं मुसलमान मुफ्तीलोकांचा कायद्याचा ५४३, 
आधाराने अभिंम्ाय घेतला; त्यावरून तो पूर्वीचा हि"स* ९५० 
करार कुकर असें ठरलें, आणि याचा विश्वासावर ते हिडुलोक आले असतां, त्यांजवर हल्का करूत _ त्यांची कतर क़ ... णी बहा. रायसीनचा याणें त्यांची कतल केडी. तथापि त्य बहा- किलेकरी दरी केल्योशिवांय॑ आपला माण सोडिला नाहीं. ठोकांची 
असें विश्वासघातारचे क्रूर करम करण्याचा हेत. 
काय होता, तो समजत नार्ही. लोकांस धास्ती घालण्या चे- हि त्या वेर्ळी कारण नव्हते; त्या लोकांवर सूडहि उगविण्याची 
कांही अवश्यकता नव्हती; मुसलमानी धर्माचा वावटळीचे- . हि दिवस पूर्वीच गेळे होते; अर्से असून, अशी. गोष्ट होण्या- 
वें कारण काय, हें समजत नाही. तेम्रलंगाखेरीज हि- 
दुस्थानांतील कोणत्याहि मुसलमान राजाचा कारकीर्दीत असे 
इष्ट कर्म घडून आलेलें इतिहासांत सांपडत नाहीं. 

_ हुसर्या वर्षी शीर याणे ऐशीं हजार लोकांनिशी मा- रवाडमांतावर स्वारी केली. तेथील राजा मा- इ० स 
लदेव याचा त्या वेळीं भरभराट होता, तशांत १५४५, हि* त्यांचा देश ओसाड, आणि त्यांतून पुष्कळ टि- घण 
काणी पाण्याची कभताईं होती, त्यामुळें त्यास डावर स्वारी विशेष 'मजबूदी आली होती. जरी त्याजवळ केली. 
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सगळे पन्नास हजार ठोक होते, तरी मथम त्याणे शीर शाहा 
याचे पुष्कळ लोक असतांहि यास धास्ती पाडिली, असें. 
दिसते. याचा फोजेचा जवळच शीर हा एक महिनाप- 
येत तळ देऊन राहिला; शेवर्टी त्याणें 'चाठीममाणें समजून- 
उमजून लबाडीने पर्वे लिहवून तीं राजाचे ठोक पकडीत 
असे केठें. तेणंकरून राजाचा मनांत स्वतांचाच सरदारां- 

विषयीं संशय येऊन तो माघारा जाण्यास निघाला. त्या 

राजाचा एक सरदार हा आपणावर आळ घेतल्यामुळे संतभ 
झाला आणि व्याणें राजपूतलोकांचा बाण्याममाणें कांही 
झालें तरी हा डाग उडवून देण्याचा निश्चय केला, आणि 
आपल्या कुळांतील सगळे बारा हजार ठोक जमवून फक- 
त तितक्यांनिशी मोख्या निकराने शीर शाहा याजवर जा- 

एवढ्या झपाय्या'चा हला येईल, असा शीर ऊन पडला. 
शाहा यास आवांका नव्हता, तेणेकरून याचा छावणीम- 

याणे कल्होळ करून दिठा; त्यास अगदीं जस -मिळा- 

ल्यासारखा होता, परंत शेवटी शीर याणे त्याचा. लोकांस 

हटविले, आणि हा भिकारी देश जांत हलकां धान्ये उत्पन्न 

होतात, असा घ्यावयास आलां असतां आपले सवे राज्या 
जाऊं पाहत होते, झणून जय झाल्यावर शेवटी हा हणाला, 
कीं मूटभर बाजरीचा लोभास्तव मी सगळ्या हिदुस्थानाची 
पाच्छायी जवळजवळ घालविती होती. 

त्यानंतर याणे मेवाडचा राण्यास पाडाव केलं, आणि 
क 

तितर घतले 
द< 

र 
श्री”. 

कालिजरचा किल्ल्यास वेढा दिला 

सांन एथीठ विश्वासघांताबदल यास 

कारण तह केला असतां त्याममाणें 

तेथे रां 
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बोलणे ऐकेना. पुढे एके दिवशीं तोफांचा मोचांची देख- 
रेख करित असतां, याचा एका दारवेचा खजीन्यांत शत्रूचा 
गोळा पडून तो उडाला, तेणेकरून याचे शरीर भाजन गेलें 

, आणि पहिल्यापासूनच वांचण्यांची आशा नाहींशी दिसली 
मंग कांही तासपर्यंत हा जीवंत होता, परंत सायंकाळचा सुमा- 
रास मरण पावला. यास त्या अपायापासून कुश होत असर्तां- 
हि, त्या. वेब्याचें काम कसं चालवावें त्याविषयी 
हा हुकूम देत हाता. पुढ जेव्हां किल्ला घेतला असं १५०५ भ 
यास वतेमान आलें, तेव्हां हा बोलला काँ “ सर्व हि2 स? 
शाक्तमान् इश्वरा'ंचे उपकार स्मरा !; ”/ त्या पढे १५२ रवी- 
याचा तोंडांतून एकहि शब्द आला नाहीं. . /अडूअव्यळू 

. शीर-शाहा हा मोठा शहाणा आणि बत्थिमान राजा 
हाता असे दिसते; तथापि याचा सत्वापेक्षां या- याचा स्व- 
चा ठोभ भारा जोरावर होता. याणें रायसीन भाव 
चा. किछेकऱ्यांची कत केली, तींत लोभाचीहि सबब यास 
सांगण्यास नव्हता; तथापि आपल्या रयतेविषयीं हा परोपका 
री असे, आणि झापले बेत शहाणपणाने सित्धीस नेत असते 
याची कारकीर्द अगदीं थोडे दिवस चालली; ति- बाचा रा 
त॑क्या मुद्तीतहि हा बहुधा नेहमीं लढायांत गं- ज्यांतील सु- 

 तेठेला असे, असें असून याणे आपल्या मठ- प टल 
का'चा अति चांगला बंदोबस्त केला, आणि दिवाणी रा- 
जनीतीमरध्ये याणे पुष्कळ गोष्टी सुधारल्या अबुल फ- 
झू हा याचा कृत्यांची निभेव्संना करितो, आणि अला- 

 उद्दीनाचा वेळचा रीति याणें सुरू केल्या, असे वर्णन कारे- 
तो; असें असतां याचा वंश राज्यभष्ट झाल्यावराहि या- 
णें केलेले बहुतेक बंदोबस्त कायम राहिले, आणिते व तसेच 



३०५८-५५ हणज ह स० १००४ या वषा, मन्तारवज 
उत्टू तवारिख नांवाचा जाणें ग्रंथ केठा, व्या ग्रंथकाराने 
असं वणन केठ आहे, कीं शीर शाहा याणे बंगाल्यापांसून 
सिंधुनदांजवळील पश्चिमेकडील रोंग्स किल्ल्यापर्यंत चार म- 
हिन्यांची वाट चांलण्यांजोंगा ठांब, एवढा मोठां रस्ता बां- 
धिला; त्यांत दर एंक मुक्तांमांसं धमंशांळा, आणि द्र पाउण 
कोशास विहार; याममाणे बांधिठीं. मरव्येक मशीदींत एक 
डइभाम व एक मंवझज्ीम असे ठेव्टि; तसेच मत्येक धर्मशाळे- 
मध्ये हिदू व मुसलमांन यां लोकांचा जातींजातींममाणें 
चाकर ठॉक, व गरीब लोकांस शिधासामग्रीची तंयारी, अ- 
सा मत्येक धमंशाळेत बंदोबस्त ठेविठा. त्या रस्त्याचा दुबा- 
जूस छायकारता झाडांचा रांगा ठाविलेल्यां होत्या. हां रस्ता 
बांधून बांवन वषे झाल्यानंतर त्यां इतिहासकाराने तो पावहि- 
छा, तव्हा त्याची स्थाते वर सांगितल्यामंमार्णे पुष्कळ गि- 
काणी होती | . 

शार शाहा यांस सहसेराम एथे गांडला. तेथे त्याची 
भ् भव्य कबर एका तठावामध्ये अद्यापि आहे; त्या तंलांवाचचां 
परिध अर्धे कोश असून त्या कबरेचा ऑितीं कापलेल्या दग- 
डाचा आहेत, आणिं तिचा पायणण्यांचा रांगा पाण्यापर्थत 
आणून पाचविलेल्या आहेतं 
1: ँिकॉर्शर्ाशिशिाशार्शर्शर्शरशिार्णि्ण्णाणणण 

3 आयाळ प वमन 

१ नुमाज पढविणारा 
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सिलीम शाहा सूर. 
शीर शाहा याणें आपला वडील मुलगा इ*्स०१५४ध 

आडिलू खान हा आपल्यामागे गादीचा वारी- मे,ता० २५. 
स ठरविला होता; परंतु तो स्वभावाने ढिला होता; सद वा 
आणि त्याचा भाऊ जल्लाठ खान याची हुशारी व्यचं०१पू. 
जाहीर असुन याणे आपल्या बापाचा लढायांत तिलीम याणे 
तलवार मारून मख्याति मिळविली होती; यामुळें डोळ भावास 
पुष्कळ सरदारांचा मनांतून यास मदत करावी जैन 
असे आलें. त्यांतून चार मख्य सरदारांनी तुझा 
जीवास आह्ली धोका पोचू देणार नाही आणि तुझा इतमामा- 
ची योग्य तजवीज करूं असें आदिल खान यास वचन दिलें; 
तेव्हां त्यांचे ऐकून त्याणें आपल्या भावाचा वतीने राज्याचा 
राजीनामा दिला. नंतर त्या लोकांनीं जलाल यास सिटी- न शाहा या नावाने गादीवर बसवून दोंडी पिटविठी; आ- णि बियाना शहराजवळ कांहीं मांत आदेळ याचा नेमणू- केस छावून दिला. पुढें सिठीम याचा कांही कुत्यांवरून आदिल यास भीति वाटली, आणि त्यास अंदेशा येण्यास मजबूर कारणेंहि होतां, असें दिसते; कारण त्याविषयीचा जो वरील रराव झाला, त्यास जामीन जे चार सरदार होते, त्यांतून एक खवास खान नामें शीर शाहा याचा मुख्य सरदार याणे आदिल यास आपल्या पाठीस घातला आणि बेंड करून सिलीम शाहा यास पदच्यत करण्याकारेतां तो समोर राजधार्नावर चाडून आला. आपल्या जवळचा लो- कांमरध्ये फसाद होईल याविषयीं, व समोर उभे राहून बंड- वाळे आले होते त्यांविषयी, अशी दोहोकडून सिीम यास 

३9 
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धास्ती होती; परंत याणें आपल्या जलदीर्ने आणि दिठू्दारप- 

णार्ने त्या सर्वीचे पुढचे बेत पूवीच उभगून काढिठे, आणि , 

शत्रूंचा पराजय करूत, काळेंकरूत तें बंड अगदीं मोडून टा- .. 

किले. आदिल् हा बहारमांतांत पळून गेला; पुढे त्याचे का- 

य॒ झालें तं समजले नाही 
जे उमरावलठोक या फित्रांत ग॒भपर्णी सामील झाले 

छोते, ते पुढे त्या बंडांत मिसळले नाहात, हणून त्यांवरील 

बादशाहाचा वहमा नांहींसा झाठा असें त्यांस वाटलें 

नाहीं. पढे एकास गुन्हेगार ठरवून बादशाहाने शासन 

केले; तेव्हां दुसरे लोक पुनः फितूर करून राज्याचा 

गादीचा दुसरा अधिकारी उभा न करितां आपल्या संरक्ष- 
णाथं शस्त्रं धरिते झाले 

मगं उभय पक्षींचा छोकांचें पंजाबांत युद्ध होऊन बंड- 

लोकांचा पनः मोड झाला. तेव्हां ते गकरलोकांमध्यें . 
जाऊन 1 गकरलोकांचा देश मजजूद, आणि 
त्या बंडवाल्यांस नियाझी जातीचा अफंगाणठोंकांनी स- 
हाय केठ, यामळे (ड० स० १०५४७ हि स० ९७५४ पयेत >) 

दोन व्ष पावेतो तें बंड धमसत होते 

तेमान सां ले. : त्यावेळी हा आंजारी असून 
' दोंत्या; तथापि हे वतमान समंजतां- 
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भझळीं खोटी होती. कारण हुमापून याचें सिधुनदाअ- 
तीकडे कांही काम असल्यामुळे, तो अठीकडे उतरून आ- 
ला होता; तें काम झाल्यावर ता काबूलास माघारा गेला. 
याशिवाय पुढे सिठीम शाहा याचा राज्यांत कांही बखेडा 
झाला नाहो. | 

याममाणें नऊ वर्षे राज्य करूत सिठीम शाहा मरण 
पावला. याणेहि आपल्या बापाममाणें सुधार- न 
णूक केली; परंतु ती लोकोपयोगी करत्ये करण्या- (यहा 
मध्यें केली, कायद्यांमध्ये विशेष केली नाहीं. इ» स« 
दिली एथील राजमंदिराचा एक चोक याणे २ ९* 
बांधिला, त्यास “ न्रघर » असें हणावे, असा | 
हुभाथून याणे हुकूम केला; त्याममाणे अद्यापि बादशाहा- 
'चा हुजूरांत त्या भागास न्रघर हणतात; परंतु बाकी सर्वत्र 
सिलीमधर असें त्याचें नाव मसिद्ध आहे. 

या राजाचा कारकीर्दीत बियांना एथे शेख अलाई 
हणून एका नवीन मताचा मवतेक झाला. तो जातीच! 
वेड मेहदी या पंथार्ची मते उपदेशित असे. त्या- व च 
ची मनःपूर्वक आस्था, आणि मेमळ वाणी पा- कांचा वृत्ता- 
हून पुष्कळ ठोक त्यास मिळाले. . त्यांणी आप- 
ली सवे चीजबस्त एकत्र केली, आणि कित्येक आपल्या 
मुलांबाळांसहि सोडून त्या शेखाची भक्ति करूं, लागले. स्व- 
वास खान झ्णून जा मोख्या सरदाराचा बंडाविषयी पूर्वी 
लिहिळें आहे, तोहि एका वेळीं त्याचा शिष्यांतील होता. 
पा शेखाचा पिसाटपणापासून मथम कोणास उपड्रेव झाला 
नाही; परंतु पुढें याचा शिष्यांचे आचरण सहनशीलतेचा 
मयोदेबाहेर जाऊं लागलें. तें असें का, जर कोणी मनुष्य 
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पापाचरण करतांना त्यांचा नजरेस पडला, तर त्यास 

उपदेश करावा, आणि तो त्याणें न ऐकिल्यास त्याच 
घ्यावा, हा आपला धमे आहे, असं त्यांस वाटूं लागत 

सा मकार झाला, तेव्हां मुसलमान धरमेशासतरी व.राज 
धानठोक यांस हे जड जाऊन याचा विचार करणे 
वाटलें. मग त्यांणी त्या शेखाचा इनसाफ करूत 
देहान्त शासन ठरविलें; परंतु बादशाहाने, ती शिक्ष 
कर्त, त्यास देशपार करूत नर्मदेवरीठ हिदिया य 
पाठविलें. त्या योगानें उलटा व्याचा मताचा विशेष मस 

ठा; कारण त्याणे तेथील सरदारास व किलेकरीठोकां 
पल्या मतास मिळविठें, आणि आपल्या धर्माचा पूर्वी 
विशेष फेठावा चालविला; तेव्हां बादशाहाने त्यास पु 

त्यास मारून टाकण्याविषयीं छींस बोलावून नेठें. तेथे 
क पि 

क 

आपल्या चका कबूल करील तर तसे करण्याविषयी 
करण्यास त्यास फुसेद् चयावी; असा बादशाहाने हकूम 
त्या वेळीं तेथे पव्कीचा वाखा उत्पन्न झाला होता 

झाला होता, काँ 
तो मेल्यावर त्याचा ' 

» आणि ते हळूह' 
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| महम्मद शाहा सर आदिली. 

सिलीम शाहा मेला तेव्हां त्यांचा मलगा १२ वषीचा 
होता; त्यास त्याचा घुलता महम्मद खान याणे महम्मद आ- 
मारून आपण गादी बळकाविठी, आणि मह- दिली याणे. 
म्मद आंदिलू शाहा या नावाने राज्य करूंला- तय 
गला. हा आदिली या नावाने विशेष मसिद्ध रुन गादी 
आहे. याचा पापाचा विसर पडण्याजोगी या- त शी | 
ची वर्तणूक नव्हती. हा अगदीं शुंभ होता; सा- १५५३,ह> 

स हलकट छिनाली, व नीच लोकांशीं संगति हीं त*५६". : 
आवडत. ' हा मूखे होता, यामुळं तुच्छवत् मान- 
ण्यास योग्य असे, तसा हा दुर्ब्यंसनी होता 
यामळ बासदायक असे 

त्या वेळीं हेमूनांमक एक हिदू होता, त्याचें लहानसे 
दुकान असे; आणि त्याचा या हलक्या खान- 
दार्नापेक्षां त्यांचं स्वरूस फारच खराब होते, अर्स हेमूलामक 
सांगतात; अशा त्या हेभूचा हातीं याणें सर्व आ- हंदू याणे 
पला कारभार दिला. हेमू हा बाहेरून कुरूप आपला मु- 
दिसो, परंतु त्याची बुद्धि आणि त्याचा निग्रह ही कठ. 
मोटी होतीं; तेणेंकरून त्या वेळचा गर्विष्ट व ल- 
ढाऊ बाणेदार उमरावलोकांवर आपली छाप बसवून, बा- 
दशाहाचा मूखेत्वाचा व अनीतीचा भाराने जेंरा-  _ 
ज्य रसातलास जाण्याचा रंगांत होतें, त्याचा या- ह ब तेक, 
णे मोड होऊं दिला नाही | 

आदिली हा गादीवर बसला नार्ही, | इतक्यांत याणे 

याचे दुर्गण 
» व मू्खत्ब. 
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| मनस्वी उधळेपणा करूत आपला खजीना रिता 
जुटूं. पाडला. जेव्हां याजवळ उधळण्यास स्वताचे 
)_____ कांहीं नाहींसें झाले, तेव्हां आपल्या मानकरी- 
ठोकांचे सुभे व जाहगीरी घेऊन हा आपल्या जीतींतीठ 
अयोग्य लोकांस देऊं लागला. अफगाणलोक हे. कर्धीहि 
झाले तरी केदेंत चालणारे नव्हत; त्तशांत त्यांचा अपमान 
केला असतां, ते मोठे वेषम्य मानितात, तेव्हां बादशाहा 
याणे जांचे मुठुक वगेरे घेतले त्यांस तं नकसान सहन झा- 
ल नाहीं. एका समयीं एका लश्करी सरदाराची जाहगीर 
बादशाहाने आपल्या मीतीतील हलक्या मनुष्यास दिली, ते- 
व्हा त्या सरदाराचा मुलगा पुढे सरसावला, आणि ह्मणाला 

काय माझा बापाची जिनगी कत्रेविक्यास देणार? ” व्या 
वेर्ळी त्यास दूरबारांतून घाठवून देण्याविषयी कोणी यत्न 
केडठा, आणि जा मनुष्यास बादशाहानं ती देहेनगी दिठी 
होती, त्याणें हताविण्याकरिततां. त्याची मान धरिठी 
तव्हा त्या तरुण पुरुषाने आपली कटार काढून त्यास मारून 
थाकट. इतक्यांत त्यावर चोहींकडून ठोक पडले, तेव्हां तो 
बाइशाहावर घांवला; त्यावेळीं बादशाहा तक्तावरून उडी ग- 
कून जनानखान्यांत धावला, तों याचा मागून तो मारेकरी दर- 
वाजाशी] ठेपठा; तथापि बादशाहाने संधि पाहून कडी लावू- न घेतली, इतक्यांत मागाहून त्या मनुष्यास लोकांनीं. मारून 
टाकिटे, तेव्हां याचें अरिष्ट टळठें. असें झाडे तथापि या. 
गोष्टीचे वाईट परिणाम इतक्यांतच संपे नाहींत. पढे 

. इ० स० च्याच दिवर्शी बादशाहाचा मख्य उमरांवठोकां- 
क तीक एक दरबारांपून पळाला; आणि त्यास दु- 

सर् बादल झालेले लोकं मिळून त्यांगीं चनार- 
. गुड अये गभक्ळ बंड केळे, त्यांवर बादशाहाने स्वारी 

-््ु 
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करून त्यांचा पराजय केला; परतु असें केल्याने याचक 
कारभार कांहीं थावटला नाहीं. इकडे याचाच करंबां- 
ताल इत्राहम सूर याणे दिष्टी व आग्रा ही ब- 
ळकाविलां. त्यास काढून लावण्याविषयीं याणे दिळी ल षी 
सयत्न केला, तो सिद्धीस गेला नार्ही. तेव्हां ते प्रांत हे बाद- 
भांत त्याचा स्वाधीन ठेवून आपण पूर्वेकडील च्यात पेर 
मातांचे राज्य करून राहणें, ह यास भाग आ- | 
के. या बंडवाल्यांचा जय झाला असें पाहून, दुसर्याहि 
जवळचा ठोकांनीं ती संधि फुकट जाऊं दिली नाही 
सिकंदर सूर हणून शीर शाहा याचा दुसरा सिकंदर सर 
पुतण्या होता; त्याणें पंजाबामध्यें आपल्यास याणें पंजाबांत 
राजा हणवून इज्राहिमावर स्वारी करून त्या- 
चा पराजय केला, आणि दिली व आग्रा यांतून त्यास 
काढून लाविले; तेव्हा आदिली याचा हातांत जो मुळक 
राहिला होता, त्यावर इत्राहिमास जाऊन पडावे लागलें 
त्यास हेमू याणें टकर देऊन पराजित केलें 
आणि बियानापर्यंत त्याचा पाठलाग केला; बंगाल्यांत बंड 
तेर्थे तो हेपूचा हातांत सांपडता, परंत इतक्यांत 
बंगाल्यांत बंड झाल्यामुळें हेभूस तिकडे जावें लागलें. त्या 
वेळी बंगालचा सुभेदार महम्मद सूर हा होता; तोच तो 
मांत बळकावून बसला. त्याजवर जाण्याकारितां हेमू हा 
जाऊन आपला धनी आदिळी बादशाहा यास मिळाला. 
इतक्यांत माळव्यांत बंड झालं; आणि 
यून याणे परत हिंदुस्थानांत येऊन सिकंदराचा १ चप 
-पराजय करूत, दिछी व आया हीं घेतलीं 
असें त्यास वतमान लागलें. ही अपायाची बातमी आठी 



अंतरावर फौज घेऊन 

न वारला आणि अकबर गादीवर 

तं शहर घेतल, तेव्हां 
मोगठलोक होते, ते दिछी 
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उमर फकत तेरा वर्षांची होती, आणि त्याणें सर्वे कार- 
भार बहिराम खान याजवर सोंपिला होता. तो सरदार 

मोठा शूर होता, हणून त्याचा हिम्मतीने मोगल वंशाचा 

बचाव झाला. दुसर्या सरदारांची भितरी बोलणी नाकबूल 

करून, बहिराम खान हा हेमूवर चाळून गेला; त्या वेळी 

त्याचें लश्कर हेभूचा फोजेहून अगदीं कमी होते. पुढे त्या 
रोघांचे पाणिपताचा मेदानांत मोठें निकराचे यद्ध झालें 
त्यांत हेमूने मोठा अकटोविकट पराक्रम केला, हृमचा अक- 

परंत त्याचा पराजय होऊन त्यास शत्रूंना बराने पराज- 

धरून बंदीवान् केलें. ( ता ५ नोवेंबर, इ० "ल्यावर 
स० १५०६). 

'हेभ् भेल्यावर आदिली यास आपलें गेलेठें राज्य पर- 
त मिळविण्याची आशा राहिली नाही; यानं- महम्मद आआईे- 

तर तो कांही दिवसपर्यंत राज्य करित होता. ली मरण पाब- 

पुढे बंगाल्यांत कोणी एका नवीन उत्पन्न झाले- 
ल्या राजाशी ठढत असतां तो मरण पावला. 

वि ि न प्रशाहमकशायानमाहशाशाताकये 1. १ ' न ह 1 



रखे ७ ७ पकरण चोथे. 

छुभाछन यास पुनः राज्य प्राप्त झालें त्याविषयी 
| वर्तमान. 

कि झछुभायून इराणदेशास गेला, तेव्हां तेथें छ सुफी व. सुफी वंशाचा इुसरा बादशाहा शाहा तमस्पे पे वर्तमान. नावाचा राज्य करित होता. त्याचा बापाची इराणांत इ- उत्पत्ति एका दरवेशाचा कुळांत झाली होती, स्कोर  तेंकूळध [मिकपणामुळे मोख्या महत्वास चढून 
त्याचे वजन विशेष वाढले होते. या घराण्यां- तीक लोकांनीं शिवा मताचा मुसलमानी धर्म इराणदेशांत उ केळ मसृत केला होता, आणि या कुळांतील झाठेला म- थमर्चा राजा याणे तर त्या मताची सरकारी रीतीने स्थाप- ना केठी. या मताविषयीं इराणी ठोकांस मोठे पिर्स असे. त्यामुळें या वंशास ते अद्यापि विशेष मान देत. शिया व सुनी या मतांमध्ये विशेष भेद नाही; तथापि त्यांचा द्वेष फार कठीण आहे. इराणी लोकांची या मतावर जी भ्र्त्धा आहे, ती धार्मिक व लौकिकीहि आहे. लोकिकी आहे असें <.. खणण्याचे कारण, इराणाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि मोड्या _ सज्यांव शिया धमांची मर्वात्त नाहो. या मताची स्थापना लर 77 आस्यायाडासाममाशहते दुब त हा 

"शस 0७०३ 0 टीन्य तब शा क 
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करणाऱ्याचा मागून लागलाच शाहा तमस्प हा गादी- 
वर बसला, त्यामुळें हा त्या मता'चा मोठा मनःपुरःसर भक्त 
असे, आणि लोकांसहि तें मोठ्या उत्सुकतेनं उपदेशित असे, 
न्यामुळे याणें जी हुमायून याशी वर्तणूक केली, ती या 
मतभेदाचा बृद्धीने केली. या दोहों पादशाहांचा जो 
व्यवहार झाला, तो एशियाखंडांतीलठ जे स्वेच्छाचारी 
राजे, त्यांचा चमत्कारिक रीतीनसारच झाला. हुमायून 
याची मोठी बंडेजाव व आगतस्वागत करून शाहा तमस्प 
याणे त्याचा स्वीकार केला. मत्येक मांताचा सुभेदाराने 
याचा मोठा सन्मान केला; मत्येक शहरचे लो- शाहा लमस्प 
क यास सामोरे आले; यास राहण्यास जागा याणें केलेली 
राजमंदिरांमध्यें मिळाल्या; आणि राजाम्रमाणें पहेलाधच 
यास मेजवान्या झाल्या; याममाणे याचायेगणी 7 
आदर झाला, परंतु याची विशेष तरतूद राखली गेली नाहीं. 
पुढे जेव्हां हुमायून हा शाहा तमस्प याशी वाद करी, अथवा 
त्यांचा गर्वे किवा तब्यत यांचा कोणत्याहि मकारें आड येई, 
तेव्हां हे सवे ओदार्यांचे सोंगहि नाहींसें होत असे. हा व्या- 
चा राज्यांत पोंचल्यापासून याचें आगतस्वागत 
होत रडे, तथापि मथम यास राजधानीजवळ व दिया 
येऊं दिलें नाही, आणि याची व बादशाहाची 
भेट होईपर्यंत पुष्कळ महिने गेळे. दरम्यान याचा लो अ- 
ति विश्वासु सरदार बहिराम स्वान त्यास याणें शाहा तम- 
स्प याजवळ पाठविला. त्याची जी तेर्थे मतिषा झाली, 
त्यावरून आपण अगदीं पराधीन झालो आहों, अशी हुमा- 
यून याची मथम खातरी पटली. 

तो मकारः-- आपल्या पंथाचे लोक एकत्र राहण्यास 
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, _:. कांही तरी दर्शनी चिन्ह असावे, हणून डइस्मार 
मायना छ स॒को याणे त्यांना एक तर्ऱ्हेवार टोपी दिर्ल 
कडून शिया- [तचा रगावरूनचच इराणा लोक हे सांमत आप 
कवि णास कञझळलबाश ऊफ “तांबड्या टोपींचे” अ 

____ ह्णवितात. या पंथाचा टोपीचा दुसर्या ज 
तीचा मसलमानांस फारच कंटाळा येई | 

_ > याममारणे इराणची वहिवाठ असतां, एके दिवशी 
हिराम खान हा दरबारांत गेला होता, तेव्हां शाहा लमर 
याणे त्यास आपल्या तऱ्हेची टोपी घालावयाची आज्ञा १ 
ठो; तेव्हां बहिराम खान याणें सांगितलें, कीं मी दुसर 
राजांचा 'चाकर आहे, याकरितां माझाने हुकूमाशिवाय ८ 
तेणूक करवत नाही. तेव्हां तमस्प याणें त्यास सांगितर 
कौ “तुझा म्जीस येईल तसे तू कर परंत त्या वेळीं त्या 
फार क्रोध आला, असे उघड दिसले; आणि त्या वेळीं त्य 
णे त्या तकरारी वकोलास भिवविण्याकरितां कांहीं गन्हेगा 
ठोकांस बलावून तेथचा तेथेच त्यांचा शिरच्छेद करविला 

. पुढ शाहा तमभस्प याची व हृभायन याची जेव्हां 9 
ट झाली, तेव्हां ती अगदी बराबरीचा नात्यानें झाठी, अ 
णि तभस्प याचा मोंठेपणास आणि त्याचा एथं आलेल्य 
पाहुण्याचा अन्नू्स सवे मकारें योग्य अशा रीतीने झालं 
असे असतां ते दोघे पादशाह बसले नाहींत इतक्यांत तमर 

* 3 एक वेळा दुराणी लोकांस खुश करून आपले कार्यं सावेळ अ 
वाढून, बाघर याणे हो टोपी आपल्या लश्करांत सुरू करण्याचा यत्न केल 

बदाचस्तांत जरी याणे कांही धमाची पालटापालट केली नाही, तरी 
क... 
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याणें हुमायून यास सांगितठे, कीं आपणास ही तकरारी 
येपी घातली पाहिजे. हे बोलणें निघेल हे हुमायून यास 
दाऊकच होते; हणून याणें त्या बोलण्याचा योग्य री- 
तीने सत्कार करूत तें एकदम कब्रूल केलें. हुमायून याणे 
ती टोपी घालतांच, शाहा तमस्प याचा नगाऱ्यांवून 
विजयध्वान निघाला, आणि उभयतां राजांस तेथी- 

" क इराणी उमरावलोकांनीं एकदम उठून सलामी के- 
ली. पुढे त्या दिवशी धमांविषर्यी दुसरें कांही एका- 
कडे बोलणे झालें, त्यांत हुमायून याणे आपली दोरी ति- 
तकी सेल सोडिली नाहो असें संभवते; कारण दुसर्या दिवशी 
जेव्हां शाहा तमस्प हा हुमायून याचा वाड्यावरून कोटे 
मवासास जात. होता, तेव्हां हुमायून हा त्यास सलाम क- 
रण्याकरितां दरवाजाजवळ गेला, परंतु तमस्प हा याकडे न 
पाहतां यास चुरधुरत व खंती झालेला असा ठेवून चालता 
झाला. कांही दिवसांनंतर पुष्कळ जळाऊ लांकडे हुमायू- 
न याचा खचोकरितां आलीं, तेव्हां त्यांजजराबर असा नि- 
रोप आला, की. जर तू शिया धर्मे न स्वीकारशील, तर ही 
ठांकडे तुझे सरण रचण्यास उपयोगी पडतील. हुमायून 
याणे याचें उत्तर नभ्रतेने परंतु धेयांनें पाठवून दिले, आणि 
आपणास पुढें यात्रेस जाऊं द्यावे, झणून परवानगी मागित- 
छी; परंतु तमस्प हा हटच धरून बसला, आणि झणाला, 
की मी सुनीलोकांचा निःपात करण्याचा निश्चय केला आ- 
हे; यास्तव जा देशांत हुमायून स्वेच्छेने आठा आहे, ते- 
थील धर्म व्याणें स्वीकारावा, नाहीं तर होईल तो परिणाम 
भोगावा. वि 
. ३२ 
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झाठा, आणि यामुळे आतां इराणचा पादशाहाशी फूट प- 
इली तर पडो, अशी याचा मनांत बेपवाई उत्पन्न झाठी अ- 

सावी, असें दिसते. हुभायून हा मात्र हृटल्याममाणे शिया 
मतांत आला असें दिसते; कारण याणे आरदेबिल एर्थे शे- 
ख सकी याची कबर आहे, तेथें यात्रा केली; अशा मकारें 
मान देणे हृ सुनी हझणविणाऱर्या पुरुषाचा वेषास नीट शोभत 
नाही. 

या कागदांविषयींचा तंटा संपल्यावर हुमायून याची 
दोन महिने कोणी वास्तपुस्त पाहिली नाहीं, आणि पुढे ज- 
री तमस्प हा याची पुनः तरतूद ठेवू छागला, तरी त्याचा 
मीतींतील जो धमाचा. विषय तो सोडूनि, दुसऱ्या बाबर्दी- 
मध्ये त्याचा क्रोधाविष्ट स्वभावाचा उसळी येऊं लागल्या 

हुमायून याचा चालत्या काळांत त्या वेळचा राज्य करणा- 
पऱ्या राजेलोकांचे देवयोग कसे आहेत हे शोधून काढण्याक- 
रितां कांहीं भविञ्य काढण्याचा मकार याणे चालविला 
होता; आणि त्या वेळी याणे राजेलोकांचा ना मती लावि- 
ल्या होत्या, त्यांत आपल्यापेक्षा खालचा मतीत इराणचा 
राजाची गणना केली होती; हे 'हमायून याचा कांही श- 
चूकडून तमस्प याणे ऐकिलेलें होते. त्यावरून या मसंगीं 

पिंग आ 

२ जा कागदांत शिया धर्म कबूळ केला असं लिहिले होते, तो कागद 
हुमायून याणें आदराची किंबा अनाद्राची दुसरी कांही खुणा न करितां 
मोठ्याने वाचला; आणि तें मत याणे स्वीकारावं असें जें मागणें होतें तें एब- 
ढ्यारुतीनें कबूल केले, असे “मुन्तखिळ्वुअठूतवारिग्व” या इतेहासांत 
सांगितलं आहे. धिया ब सुनी या दोन पंथांत कांर्हा थोडा नमाज पढण्या- 

बिषयींचा बाद आहे, त्यांतून हा शिया मताभमाणें पढू लागला, असें बरील 
प्रथांत आणखी लिहेळें आहे. 



तुझा रोज्यांतून गांवढळ लोकांनी हाकून 

आणि तूं आपल्या बायका व आपला मुल्गा 
हातांत ठेवून आठा आहेस. 

 . 
] 

बादशाहाची जाहीर वत णक 
८» 

र व मनमिळोऊ 

७ 

तेव्हां तो याचा 
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करितां बारा फसाखांर्चे ( हणजे वीस कोशांचा वर ) कूच 
करावें, असा यास हुकूम करण्याकरितां त्याणे जासूद 
पारविठा 

यास बारा हजार घोडेस्वार मिळतीठ, असें सांगितलें 
होते; परंतु सिस्तानामध्ये जाई, तों तेथें पादशाहाचा 
मुलगा मोराद मिक्षां हा १४,००० स्वार घेऊन आलेला 
यास आढळला. काबूल्मांत हा अद्यापि कामरान याकडे- 
सच होता. कंदहारावर हिदाळ याणे छापा घाडून घेतलें 
होते, परंतु ते कामरान याणें परतत घेऊन आपल्या भावाचा 
अन्याय क्षमा केठा; आणि त्यास गजनीचा सुभ्याचें काम 
देऊन,.कंदाहारचा सुभ्यांचे काम मिक्षा अस्करी यास 
सांगितलें. बाबर यार्णे सुलेमाननामक आपल्या' सग्यास 
बदक्शानचा सुभ्यांचे काम दिलं होते, त्यांत बल्कमांताचा 
दक्षिण भाग आला होता; तो मलळक कामरान याणे त्या- 
कडून काढला. बल्क हे शहरवत्या मांताचा उत्तरभाग हा 
मदेश उझबेगलोकांचा ताब्यांत होता. शीर शाहा अ- 
द्यांपि जीवंत होताच; त्यामुळे हिदुस्थानावर स्वारी करु 
कांहीं मिळेल अशी आशा नव्हती | 

इराणांत असतां हमायूनाजवळ स्वतांचे सगळे ७०० 
कोक होते, आणि पुढें वर सांगितल्याममाणें मदतीस इराण- 
चीं फांज घेऊन आठा, तेव्हां तरी बहधा याचे स्वतांचे वि- 
शेष्से नव्हते; ते व इराणची फोज मिळून घेऊन हेटमंद- 
नदांवर बास्तनामक किल्ला आहे त्या किल्ल्यावर हा चा- 
ठून गेठा. तो लवकरच यास मिळाला. नंतर याची फो- 
जृ कांहीं हरकत न येतां कंदाहारावर गेठी ( मार्च, इ० 
स० १६४५० ), 
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_ इराणी लोक फार उतावीळ झाले होते, आणि मि- 
शा अस्करी आपले द्रव्य घेऊन पळनन जाईल अशी त्यांस 
भात हाता? त्यामुळ त्यांगी मथम एक अस्ताव्यस्त रीतीने 
हा केला. तों किललेकऱ्यांनीं हटविला. नंतर हुमायून 
याण [वचार करून शहरास वेढा दिला. त्या वेढ्यारचे का- 
म॒ पांच महिन्यांवर चाललें; तितक्या मदतींत कामरान 
याची समजूत करण्याविषयी यत्न करण्याकारेतां हुमायून 
याग बाहराभ स्तान यास काडूलास पाठविले; परंत बहि- 
राम खान याचा वकालतीपासून कांही निष्पन्न झालें नाही, 
आण त्या देशातांठ सरदार व इतर ठोक यांतन कोणीच 
यऊन हुमायून यास पुष्कळ वेळपावेतों मिळाले नार्हीत | 
त्यामुळ त इराणी ठोक बेदिल होऊं ठागठे, आणि आह्ली 
आपल्या दंशास जातां, असे बोठं लागले. पढंसदी फिरली 
आण 'हभायून याची चंढती कळा आठी:-- निरनिरा- 

साडून,) येऊन यास मिळूं ठागठे, आणि शेवटीं कंदाहा- 
रचा कललेंदारांस अन्नपाण्याची चणचण पडल्यामळं त्यां- 
तून उष्कळ ठोक पळून आपल्या घरीं गेठे, आणि दुसरे 
वटावरून खाली उतरून हृ मायून याचा लश्करांत मिळाले 

. तेव्हां मिझां अस्करी यास शरण यारवे लागलें. त्या 
_____ तेळीं बाबर याची बहीण झणजे यांची आत 
तठे. इणें मध्ये पडून मी यास क्षमा करीन, असें डु 

र् मायूनाचे वचन घेतले (सेपटेबर, इ*स०« १५४५) 
:- “हुभायून यास पुष्कळ विपात्त भोगाव्या लागल्या, आणि 

राशाहि पुष्कळ झाल्या. तेणेकरून याचें. दिल सक्त झा- 
ठे हो ते, ७ अस दिसते. पूवी याचा कृत्यांस मरीबपणाविषयीं 
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छोक दोष देत असत, परंत सांमत तींच काळरूपी होऊं 
छागलीं, अस्करी याणें गळ्यांत नागवी तरवार बांधून 
ती खालीं लोंबत ठेवून आपल्यासमोर यावे, आणि अति- 
दीन रीतीने आपण शरण आलों असें दाखवावे, अशी याणे 
त्याजवर सक्ती केली.. ते संपल्यानंतर याणे त्यास बाहे- 
रून औओंदार्यानें आपल्या बाजूस बसविलें; आणि आपण 
त्याचे अपराध क्षमा केठे, आणि पनः मीति करूं लागलां, अ- 
सं हा सर्व मकारें दाखवू लागला. या दोघांची समजत 
होऊन ऐक्य झाठे हणन समारंभार्थ मोठे खाणें झालं; परंत तो 
उत्साह भरांत आठा, आणि सवे भीति व संशय यांचा वि- 
सर पडठा; तेव्हां इतक्यांत हमभायून इराणास .पळन जात 
असतां अस्करी याणे यास पकडण्याकारितां बरठची सरदा- 
रास काह्म इकूम लिहिले होते, ते याणे पढे आणविले 
आषण या पुराण्या क्षेषांचा ळत्यांचे निमित्त ठेवन. त्यास के- 
दृ करून सुमार तींन वषपर्येव बिड्या घालन ठेविलें 

कंदाहारचा किछा, व तेथे मिळाठेले द्रव्य ह हमायून 
ग्राणे इराणी ठोकांचा स्वाधीन केठं; त्यानंतर 
स्यांचे बहुतेक ठोक स्वदेशास गेले, पर्ढे मराद तें वाणे इ- 
मिझां व कांहीं त्याचा हाताखालचे किछेकरी स दिर 
लोक, जे तेर्थे राहिळे होते ते, लोकांवर जलम 
करू. ठागठे; नंतर तो इराणी शाहजादा अकस्मात मरण 
पावला, भाण हुमायून हा बाहेरून शाह तमस्प याविष- 
यी जरी अति मीति दाखवित असे, तरी याणे : इराणी 
दास्ताचा हक्कान आपले लोक शहरांत घेववून फोज गेल्या- 

वर ते याणें पुष्कळ किल्ठेकरी लोकांची कतठ केली, आणि विश्बासघा 
बाकीचांस स्वदेशास जाऊं दिलं, हं मोटे विठक्ष- ताने परत 
' धाभिक रुत्य केलें! या हकीकती मकरणी पेत्टे- - 
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अंबुठ फकझडठ याणे. लिहिलें आहे त्यांतील वरु सांगित- 
ठे हु हांशीठ आहे. हं कत्य योग्य झालें याविषयीं अब- 
छू.फझळ मोठें पांडित्य करितो, परंतु तसं थोथांड व ढोंग, 
आणि तो जा कृत्यांचे मंडन करितो अशीं विश्वासघाता- 
ची कत्ये यांवर तेमूरलंगाचाहि हकीकतीमध्यें तोड झालेली 
मिळणार नाही. 

अबळू फळ याणे सांगितलेले वकीली बहाने यां 
चचा दोष 'हुभायूनाकडेस नाही असे संभवते; हुमायून हा 

कदाचित् हणेल काँ जी मजकडून सक्तीने कबूलात करून 
घेतली, तिचाममाणे मी वतावे ह काही अक्श्यक नव्ह. ज 

री हें बोलणें घटकाभर ऐकिठें, तरी धर्माविषयी जो याचा 
मतांचा पालट झाला त्यास तं कदाचित् लागू पडेल; परंतु जे 
कंदाहार देणें कबूल केठें, त्यास ते ठागू पडत नाहीं. कार- 
ण॑ इराणचा राजापासून जी याणे गे मदत घेतली,  विःचे केंदा- 
हार हे मोल होय. ती मदतहि यावरीलसक्ती दूर झाठी असतां 
याणें आपल्या कामास लाविली; तेव्हां पूर्वीचा करार या- 
णे पुनः इृढ केला; असं असून तो करार मोडणे, आणि 
व्यांतूनहि वर सांगितल्याममाणे लोकांचे माण घेणें, या का- 
रणांवरून, कदाचित् रतननतेचा नसो, परंतु विश्वासघाताचा 
डाग यांस लागतोच ठागतो.  /7ढ | 

केंदाहारांत गाणीं बसविल्यावर, हिवाळा विलक्षण 

काबल घे- तीदणतेने सुरू झाला असतांहि, हमायून काबू 
-तठ.  ठावर निघून गॅठा. हा पढे जात चालला तसा 
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करणे अशक्य आहे, अर्स कामरान याणे पाहिले 
सिंधुनदावरीठ बकरचा किल्ल्यांत तो पळून गेला 
तेथें सिंधचा राजा दुसेन अधरेन याचा हातांत अ 
न देता झाला. हुमायून हा कावूळशहरांत $ शरल ला आ 
णि आपला पुत्र अकबर यास स्वाधीन करुन घेता झार 
त्या वेळी अकबर याची दोहोपासून तीन वर्षप्येत उमर 

होती. 
बदकशान हो मांत पुनः मिझां सुलेमान याचा हातां- 

त सांपडला होता; तो घेण्याकरितां 'हुमायून 
ह कांही महिने काउलास राहिल्यानंतर निघा- 
कॉ. या'चा चुलत भाऊ थादगर मिर्झा, जो न- 
कता'च येऊन यास मिळाला होता, त्याणें कांही नवीन कि- 
तूर चाठविठे आहे असा वह्॒मा आल्यावरून 'हृमायून या- 
स योग्य वाटून याणे वरील स्वारीस निघून जाण्यापूर्वी त्या- 
स मारून टाकिठे. याणे मथम काबूलचा सुभेदारास त्यास 
मारण्याचा हुकूम केला; परंतु हा हुकूम मी अम्मलांत आ- 
गणार नाही असें त्या सुभेदाराने तडकं सांगितठे, तथापि 
त्यास कांहीं शिक्षा न कारितां ते काम करण्याविषयी 'ह- 
मायून याणे दुसऱ्या मनुष्पास आज्ञा केटी. हात्या गा- 
रीत विशेष चभत्कार आहे 

हुमायून याणे बदकशान एथ पुष्कळ महिने मक्ताम 
केला. तेथ हा राहिळा असतां कामरान याणे कामरान 
सिथधमधून परत येऊन काबूलावर छापा घाळून याणे काबू- 
ने घेतें. तेव्हां हुमायून हा भर हिवाळ्यांत परत घे” 

'स्यावर स्वारी करून गेला, आणि त्याचा पराज- 
य॒ करुन त्यास किल्ल्यांत पळविता झाला. हं वेब्यार्चे 
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काम चाठठ असता या व दुसऱ्या मसंगां हुमायून याचा 
हातात जे बंदांवान् सांपडत, त्यांस हा मारून टाकित असे 
कामनरान हा याहूनाह विशेष दुष्ट कम करून याचा सूड घेई, 
आणण शाहजादा अकबर हा पुनः त्याचा हातांत सांपडला हो- 
ता हणून, जर तुह्ली अतःपर शहरावर गोळे टाकाल, तर मी 
याला तोफेचा तोडी देईन अशी त्याणे धास्ती घातली 

शवट| कामरान यास काबूल सोडून देणे माप्त झालं 
__ तो राचांचा पळाला, आणि बल्कमांताचा द- 

मायने रज क्षिणेस गोरी एथ गेला, तेथे हुमायून याची एक 
त्यास घाल- टोळी येऊन, तिणे कांही वेळाने त्यास उगविले 
चिं तेव्हां तो बल्क एथे उझबेगलोकांकडे गेठा आ- 
ण त्यांचा मदतीनं त्याणें बदकशान परत घेतलें. इतके 
होई तो उन्हाळा गेला; पढे बफांमळें हुमायून अडकून दु- 

मुसम सुरू होई ता त्याचा काबूलाहून 
क्च चा बेत राहिला. मुसूम सुरू. झाल्यानंतर तो 
बदकशान एथे गेला, आणि तेथें कामरान याचा पराजय 
करून त्यास ताठेकान एथे घालविता झाला; पुढें त्यास 

उझबेंगठोकांकडून मदत मिळावयाची होती 
"| इमायून तिची आशा नाहींशी झाल्यामुळें त्यास शरण 
गेला, त्याशी पावे लागलें ( आगस्ट १५१८). या एका गोष्टी- 
डमापून म- विषयी वर जो इतिहास सांगितला, तो 'हुमायू- 
छा. नाचा राज्याची हकीकत लिहिणाराचा यंभांती- 

क आहे; त्या ग्रंथकाराने उभय पक्षींची दुसरी 
३ कामरान याणें पूर्डी खबर न देतां प्रत्य अकबर यास तोफेचा 

० प... आ जा ठायावा अशा (ठकाणी ठेबिले होते, आणे दुश्वराने अद्भत चमत्कार 
य अंत्वक्चच घांवणे घेतलें, त्यामळे त्या शाहूजायाचा मत्वय टळला: 

ऱै 

क... 
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बहुतेक दुष्ट त्ये सोडून दिलीं आहेत; आतां याविषयावर 
अबूह फझल याणे जें लिहिले आहे त्यावरहि बेभरवसा 
करण्याजोगे कांही कारण नाहीं असें मला वार्ते. 
कामरान गेल्यावर काबूत एथील लोकांनी बेइमानीपणा 
केला हणून त्यांचें शासन करण्याकरितां 'हमायून यार्गे ते 
शहर ठुटविठे, असें तो हकीकत लिहिणारा सांगतो. ही 
गोष्ट अडजूरू फझठ याचा लेखांत नाहीं. 

या वेळीं इहुभायून हा चांगल्या विश्वासाने व ममतेने 
वतला; त्याणें कामरान याचें मोठ्या मायेने आगतस्वागत 
केळे, आणि आपण तिघे भाऊ एकत्र झालो हणून चौथा 
भाऊ मिझां अस्करी यासहि याणें सोडलें. नंतर ते जेव- णाचा समारंभांत एका ठिकाणीं जमून त्यांणीं एकमेकांवरा- 
घर मीठ खाल्ले, आणि तेवढ्या वेळापुरता त्यांचा वैरभाव 
नाहींसा होऊन गोडी झाली. 

यानतर हुमायून हा परतून काबूलास आला. दुसऱ्या हेगंतक्रतूचा सुमारास (इ० स० १५४९ ) ब- | 
ल्क एथे उ'झबेंगलोकांवर हछा करण्याकरितां अडून यल्की.. 
याणे स्वारी केठी, आणि ऐबाकनामक हान- मांतावर 
सा किल्ला घेतल्यावर, लागलाच मावरुळूनहर- केली, 
मांत घेण्याविषयींचा मसलती हा करूं लागला. याममाणें त्या वेळीं याचामध्यें साहसार्जे वारें शेवटी तरी कामरान 
आलेसें दिसते. पुढे हा बल्क एथे पोंघून तेथील याचें नवीन किल्लेकऱ्यांनीं यावर हल्ला केला तो याणें हटवि- चंड. 
हा, इतक्यांत कामरान हा बंड करून काबूलावर जात 
असें अबुळू फ्लू सांगतो, जाणि त्या अडत यमजरव उपसा 

फझलू सांगतो, आणि त्या अद्भत चमत्काराचें सबिस्तर वर्णन 
-की 

करिंत क... 
1 & व न करिती, 
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____ आहे, असे यास वर्तमान ठागठें. त्या वेळीं हा 
परत वेत काबूठ एर्थे परत यावयास निघाला, तेव्हां मा- 
असतां फार गोत उक्षबेगलोकांनीं याचा इतका लगट केला 
हे. कीं यास हळूहळू परत येण्याचे सोडून पळावे 

लागले, आणि याचा लश्कराची अगदीं धांदल 
वे अव्यवस्था होऊन ते भुस्कीलीने निर्भय ठिकाणीं जाऊन 
पोंचठें. हा अनर्थ झाल्यामुळें याचा बाकी राहिलेल्या आ- 
श्रितांचे इमान ढळले; नंतर पुढे कामरान याची व हुनायूना- 
1 लढाई झालो, तीत याचे कांदी मोठे मोठे सरदार यास 

सोडून गेठे, आणि पुढें याचा पराजय झाला त्यांत हा मरून 
जाता; परंतु थोडक्यानें वांचला. तो असा, की क्ामरा- 

| या नाकडील एका शिपायाने यास घायाळ केटें 
चा पराजय आणि तो पुन: वार करणार इतक्यांत 'हुमायून 
होऊन याचे ओरडला “ अरे मकटा ! तुझा हात कसा वा- 
सोडून गेठे' हतो १ ” त्या वेळी पादशाहाचा क्रोथाविष्ट चे- 

_ हरा पाहून तो शिपाडं गांगरून गेंठा, आणि 
त्याणे वार करावयाचा तो टाकून हुमायून यास परत जा- 
ऊ दल (इ० सर १७०० चामध्याचा सुमारास ). नंतर त्या 
ठढाइतून 'हुभायून हा फकत अठरा लोकांनि्शी पळाला, | 
च्याव याचा हकाकत लिहिणारा जव्हेर हा होता. त्या वेळीं 
यांचें फार हाल झाले, आणि यांस वार झाला होता, त्या- 
मुळे कांहीं वेळपर्यंत हा दुखणाईत पडला: शेंवर्टी हा बदक- 
शान एथे पोचला, तेथे मिज्ञां सुलेमान याणे, मनापासून 
अशी, यास मथमच मदत दिठी. 'हमायून पळन गेल्या- 

झसरान याणे पुनः काबूल घेतले; तेव्हां अकबर 

ह. हातांत सांपडला. परंतु पढील लढाईत हुमायू- 
डर, तव्हा याणे काबूल घेऊन सवे सपाट 
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देशांत आपली सत्ता बसविली ( इ« स० १५५१). त्या 
वेळीं कामरान यास खैेबरनामक पहाडांत क.मरान या- 
खळीलनामक एका जातीचा अफगाणलोकां- स पुनः काढू- 
जवळ आश्रयाकारितां पळून जावे लागलें. न लाविले, 

त्या लोकांनीं त्यास आश्रय दिला ह्मणून 'हु'मायून 
याणें त्यांवर लवकरच स्वारी केली. त्या पहाडी ठोकांनी 
यावर येऊन रात्रीचा हलला केला; त्या मसंगांत याचा भाऊ 
हिदाळ हा मारला जाऊन, पेशावर व काव्वूल यांमधील 
खिर्डीत बेसूतनामक किल्ला आहे तेथे जाऊन आश्रयास 
राहणें यास भाग आलें. अफगाणलोकांनी या'चा मथम 
मोड केल्याममाणे पुर्ढ लागलीच लगट केली नाही; आणि 
निरनिराळ्या कुळींतील लोक कामरान यास केरपाळीन मेज- वान्या कारिताहेत, इतक्यांत हुमायून हा पुनः लढाईस सिद्ध झाला आणि अफगाणलोकांचा पराजय करून याणे का- मरान यास हिदुस्थानांत पळविटें; तेर्थे शीर शाहाचा मा- पून सुटू्वाने सिठीम गादीवर बसला होता, त्याचा आश्र- 
यास राहण्याकरितां तो गेला ( इ०« स» १५५२ ). तेथे त्यास कांही उत्तेजन मिळालें नाहीं ह्मणून तो गकर लोकां- 
चा सुठ्तानाकडे पळाला; त्याणें शेवर्टी वि- कामरान यास “वासघात करूत त्यास हुमायून याचा स्वा- धारिठे, इ०स० धीन केलं; याममाणें शेवटी त्यास काबूलांतून ४५३) सेपर्टे पनी ) ० झर, हि० स० 
घालवून दिल्यापासून तीन व्षीनं तो सांपडला ९६५, रम- 
गेला ( सेपटेंबर इ स० १५५८३), _ जान. 

 कारमान यास हवाली करुल घेण्याकरिता 'हुभायून 
गकरलोकांचा मुलकांत आला होता, आणि जेव्हां का- मराने यास यासमोर आणिलें, तेव्हां तो मोठ्या गरीबीने 

३२ 
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आला, परंतु हुमायून याणे मोख्या आदरानें त्याचा 
सत्कार केला, त्यास आपल्या उजव्या हातास बसविलें, 
आणि पुढें कोणी करिंगड आणून दिलें, तेव्हां त्यांतील जो 
तुकडा आपण घेतला होता त्यांतून भावास अर्धा दि- 
ठा. सायंकाळीं गायनाचा समारंभ झाला आणि रात्र 
खाण्यापिण्याचा आनंदांत गेली. दुसराहि दिवस त्याममार्णे- 
'च॒ गेला, तेव्हां, त्या दिवशीं आपल्या भावाचे काय कर- 
णार असें कांहीं मधानानी हुमायून यास विचारिटें; तेव्हां 
याणे उत्तर दिले, को “ भथम मकरांचा राजास संतष्ट करूं 
या; मग मी जें योग्य असेल तं करीन. » 

दुसऱ्या दिवशी त्या गकरी राजाची तृप्ति झाली; नं- 
तर कामरान याचे डोळे काढून टाकावे असा ठराव झाला. 
हुभायूनाची हकीकत लिहिणारा जव्हेर जास व्या वेळीं 

याणें कूच करून निघायाचा वेळेस हा हुकूम केला, तेव्हां 
एका सरदारानें याचा मागून घोंडा टाकिला, आणि तें का- 
म॒ करण्यास कोणी खुशी नाही, अक्षी अडचण निर्माण झा- 

क भू 
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परंतु शेवटी जेव्हां लिंबाचा रस व मीठ हे त्याचा डोळ्यांत 
भरले, तेव्हां तो मोग्यानीं ओरडला, की“ हे ईश्वरा ! 
हे परभेशा ! मी या जगांत जीं पापे केली, त्यांचें मला एथ परं 
शासन झालें; याकरितां पुढील लोकीं मजवर दया कर. 

कामरान याणें पुष्कळ वेळा अपराध केले, त्यामुळें 
त्यास धरल्याबराबर जरी लागलाच थाणें त्याचा शिरच्छेद 
केला असता, तरी योग्य झालें अस्ते; परंतु वर लिहिल्या- 
पमाणे तो हुमायून याचा हातीं सांपडल्यावर जी हुमायून 
याणें त्याची दशा केली, ती अगदींच अनुचित होय. 

वर लिहिल्याममाणे तो शेवव्चा सोहळा पाहिल्या- 
नंतर जव्हेर याचाने तेथें राहवेना, तेव्हां तो पुढें जाऊन छा- 
व्णीत मिळाळा, आणि मोठा दुःखित होऊन आपल्या डे- 
त जाऊन बसला. बादशाहा याणें त्यास बळावून वि- 

चारिठे की हुकुमाशिवाय तूं कशासाठी आलास तेव्हां 
त्याणे उत्तर दिलें, कीं ते काम परें झालें. मग बादशाहाने 
त्यास सांगितले को आतां तुळा परत जाण्याचे कारण नाही; 
असें हणून जी गोष्ट झाली तिजकडे दुसरें कांही लक्ष नदे 
तां, पादशाहाने त्यास लागलाच कांही दुसर्या क्षु्धक का- 
माबदळ हुकूम दिला. वरील वतमान आल्यापासून बादशा- 
हास आनंदापेक्षा जज्ञा विशेष वाटली असेल, असें संभवते; 
कारण हुमायून हा स्वभावानें ठक किंवा दुष्ट असा कांही- 
'च नव्हता, आणि हा जर सुरोपखंडांतील मिताधिकारी राजा 
असंता, तर याणे दुसऱ्या चालंसापेक्षां विशेष विश्वासघात 
केला असता, अथबा अधिक लोकांचे माण घेतले असते 
अर्से बहुधा झालें नसर्ते. यावरून वर झालेली गोष्ट 
व्यानांत ठेवण्यासारखी आहे; कारण हा दोष कांहींसा 

पी 



_1____,क्, "कप चालावे असा हो- ता. याचा हातून असें दृष्ट रुत्य झाल्याचें असें एवढेच वि- झक्षण उशाहरण मिळते; नाहीं तर याचा इतर साहजिक वृत्तींपासून हा परिणाम घडून यावा अशी याची मळति न- व्हती. 
पुढे कामरान यापासून भीति नाहींशी झालो तेव्हां हुमायून याणे त्यास मक्केचा यात्रेस जाऊं दिले; तिकडे तो पुढे लवकरच मरण पावला. | 
हा वृत्तान्त घडून आल्यावर हुमायून याची इच्छा काश्मीरावर जाग्याची होतो, परंतु सिठोम शाहा चढाई करूत आला असे ऐकून हा परत काबूलास गेठा आणि दुसरे वर्ष काबूल व कंदाहार एच काढिता झाला. __ इकडे दरम्यान सिठीम शाहा. मरण पावला; त्याचा मागून जो पादशाह गाडीवर बसला, त्याचा अव्यवस्थेमुळे त्याचा राज्याचे पांच भाग पडून मत्येकांत निरनिराळा रा- जा झाला. 

' त्यांत सिकंदर शाहा याचा वांटणीस पंजाब आला होता; आणि व्याणे दिली व आपा हीं शहरे बळकावून बसणाऱ्या इनज्राहिम सर नावाचा सरदारावर हल्ला करून त्यास त्याचा मुठुकांतून हांकून त्माविठे होते; इकडे खरा पादशाह आदिली हा दोघांहि बराबर लढाई कारित होता. याहून अधिक अनुकूल साधि झुमायून यास मिळाली नसती;  चरंतु यास पूर्वीचा अवायांचे स्मरण होऊन हिंदुस्थाना- "काइ. भविष्ये याचा मनांत येऊं लागली असें दिसले. 

ना 



श्वय केठा, आणि एकदां हातांत घेतल्यावर याणें त॑ मोग्या 
झपाट्याने तडीस नेठें. हा १५० ०० घोंडेस्वारांनिशी का- 
बूलाहून निघाछा ( जान्युआरि १५५५.) पं- डमायूनाहदु- 
जाबावर स्वारी करून सिकंदर याचा सुभेदाराचा सथान घेण्या, 
पराजय करूत लाहोर घेता झाला आणि त्या करितां निघा- 
मांताचा बंदोबस्त करण्याकरितां वेर्थे राहिला. 

सिकंदर सर हा मोठी फोज घेऊन 'हुमावून याजब- 
राबर युद्ध करण्याकरितां आला होता. मग _ ही 
त्या दोघांचा सरहिंद एथें मसंग होऊन हुभा- व य 
चून यास पुरा जय मिळाला, आणि याणें दि- याचा पराजय 
छो व आमना हीं शहरें लागठींच ताब्यांत घे- कडा. नः | ह. छु दिला, य आ- तली. इकडे सिकंदर हा हिमाल्याखालचा ग्रा ही घेती. 
पहाडात पळून गेला; तो पुनः थोडक्याच दि- 
वसांत पळाला होता, तेथून परत आला, तेव्हां त्याजबराजर 
छढाई करण्याकरितां बहिराम स्थान याजबराबर शाहजा- 
दा अकबर यास देऊन हुमायून याणें पाठविलें. 

- . _ याममाणे हुमायूनास राजधानी परत मिळाली; परंतु 
यास पूर्वीचा राज्यांतून थोडा*च मुठुक माप्त झाठा; आ- 
णि जो निळाठा होता, त्याचाहि फार दिवस उपभोग घेणें याचा नशीबी नव्हते. एके दिवशीं हा आपल्या किताब- 
खान्याचा गश्वीवर फिरत होता, आणि नंतर जिना उतरू 
झागडा. ( असल्या ठिकाणचे जिने घराचा बाहेरून अरुंद 
पायठण्यांचे बांधलेले असतात, आणि त्यांस बाहेरून समारं 
मुंढाहातभर उंचीचा देखणा आधार असतो.) हुमायून याणें, 
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उतरत असतां, मशीदीतून नमाज पढण्याकारितां जो 
बाँग ह्मणजे लोकांस हाक मारितात तो ऐकिठा; तेव्हां 
चाठीममाणे हा थांबला, आणि आजर | धर्ममंच् झणावया- 
चा तो ह्मणून व्या बांग देणाराचें ओरडणें संपेपर्यंत तेथेंच 
बसून राहिला. नंतर हा काढी टेकून उर लागला; तेव्हां 
त्या पायर्ण्यांचा घोटींव संगमरमरी दगडावरून याची काठी 
सरली, आणि खालीं डोकें व वर पाय होऊन हा पादशाह 
खार्ली पडला... त्या वेळी धक्का लागून हा बेसावध झाला; 
परंतु कांहीं वेळाने जरी हा शुद्धीवर आला, तरी याठा जी 
इजा झाठी तिजवर ओषधी उपाय 'चालण्याजोंगी अशी 
ती नव्हती. पुढें हा अपाय झाल्यापासून चोथ्या दिवर्शी, 
आणि दिलीस परत आल्यापासून सहा महिन्यांचा आंत, 

हुमायून हा ४९ व्या वषी मरण पावला. हा आपल्या रा- 
[धानींतून सोंळा' वर्षे परागंदा होता, त्यांसुद्धां याणे एकंदर 
२६वषराज्यकेंठे.. ... .. 

_._ याचा कारकीदीत जिकडील तिकडे व्यवस्था नीट 

झाली नाहीं, त्यामुळे राज्याचा आंतील स्थितीत कांहीं सु- 

धारणुकी झाल्या नाहींत. बाबर हिदुस्थानांत आल्यानंतर 
मागून लवकरच खोदेमीर नावाचा मसिद्ध इराणी इति- 

गजराथत स्वारास जात असता, याचा छावणात मरण पा- 

वला. याशिवाय दुसरी कांहीं सांगावयासारखी हुमायून 

याचा कारकादामध्यं गाष्ट घडून आठा नाही. :... 

हॉसकत्ती त्याचा दरबारांत आला होता; तो, 'हृमायून 



भाग पांचवा. 

' अकबर सिहासनारुठ होईपर्यत हिडुस्थानाची 

स्थिति. 

प्रकरण पहिले. 

दिलछोचें राज्य मोडल्यानंतरचा हिंडुस्थानांतील 

स्वतंत्र राज्यांचा इतिहास. 

__. “अकबराचा वेळीं सर्व हिंदुस्थान एका छत्राखाली 
आले, आणि त्यांचा राज्यांतील निरनिराळ्या मतींचा रय- 
तेचा परस्परांशी संबंधांमर्ध्ये पुष्कळ तफावत पडली; असा 
विषय कथन करण्याचा आतां समय पोंचला आहे; ते- 
व्हा असे एकराज्य होण्यापूर्वीचे भिन्न भिन्न लोकांचे 
वृत्तान्त शोधून पाहणे, आणि अकबराचा. राज्यांचा आरर- 
भी, झणजे फेरफार होण्याचा सुरुवातीस, निरनिराळ्या लो- 
कांची वास्तविक स्थिति कशी होती, याचा या समयी शो- 
ध लावणें, हे योग्य आहे. 

महम्मद तघलख् याचा कारकीर्दीत दिलीचें राज्य 
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अहसद तव- रेस हिमालयपर्वतापर्यत होते; वायव्येस सि- 
रसाचा बे. अुनदास लागलें होते; पूरवपश्चिमेस त्यास सागराची 
&' दिहीचें मर्यादा होती, आणि नेक्ेत्थेकडे मंघईपासून रा- 
न स्वान मेश्वरापर्यंत सरासरी रेषा काढली तर त्या धंद्रट 
जा राज्ये सरहद्दापलोकडील लांब व. अरुंद मंदेश सोडन 
साठी तो. बाकी सर्व दक्षिणेकडील हिदुस्थान त्याचा दाक्ष- 
णमयोदेत येत होतें; परंतु या मर्यादांमध्येह्ि एक मोठा म- 
देश स्वतंत्र राहिला होता; आणि दुसर्याविषयीं तर मसल- 
मानांस शोधहि लागला नव्हंता 

दिछीचा बादशाहांस जाचा शोध न लागला, असा 
व ञ्ञो मुठुक वर सांगितला, तो आंवढ्याचा रा- 
कनाटक हे जाचा होता. आंबढ्यांदेश हा जंगली असु- 
देश हिंडुळो- न गंगेचा मुखापासून गोदावरीचा मखापर्यंत वि- 
चेडे स्तृत होता. . त्याची लांबी २५० कोशांहून काँ- 

_"__ ह्रीं कमी होती; आणि त्यामध्ये १५० पासून 
२०० कोंशपयेत रुंद इतक्या देशाची व्याप्ति होती. याहून- 
हि मोठा विस्तत मंदेश उत्तराहदुस्थानाचा वायव्येस राज- 
पूतठोकांचा हाती होता. त्यावर मुसलमानांचा अम्मळ_ 
पक्का बसला नव्हता; तेवढाच स्वतंत्र राहिला होता, असे 
वर वर्णन केलेठं आहे त | 

मंहम्मर तघठख् याचा अव्यवस्थेमुळे राज्यांत जे. 
बखेडे उत्पन्न झाले, त्यांत तेठंगण व कनांटक एथोल राजां- 

_____ नीं पुनः आपले हिदूंचे देश हिदूंचा स्वाधीन करून घेतठेंन 
__. _ महम्मद तघलख् याचा पूर्वीच थोड्या दिवसांवर तेलंगणचा 

- राजास बरंगूळ एथून काढून देऊन दक्षिणेस पळविले होतं 
आवळा जुना देश. घेण्याकरिता परत आठा 
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कनांट्कचे राजे हे नव्या वंशाचे होते. त्यांणी बछाळ राजां- 
चा ठिकाणी आपली स्थापना केली, आणि लंगभद्रेचा कांडी 
विजयनगर हें आपली राजधानी केली. या दोन्ही राजां- 
नीं मिळून ठवकरच मसल्मानलोकांस उत्तरेस ळछ्णेपर्संत 
आणि पश्चिमेस हेदराबांदेचा रेखावृत्तापर्यंत, तरीच हटविले 
त्याणा आपल्या दाक्षिणेकडील दुक्षिणहिदुस्थानांतील मांत 
आपल्या ताब्यांत आणिले, आणि आपल्या जवळचा मस- 
लमान राजांजवळ बराबरीचा नात्याने भांडण्याजोगी राज्ये 
केलीं. या दोहोंतून पश्चिमेकडील विजयनगरचे राज्य ह॑ 
पहिल्यापासून दोहोंमध्ये मोर होते, ते तेलंगणचा राज्याहून 
पुष्कळ दिवस 'चाठळे; आणि तें मोडण्यापूर्वी त्या राज्याची 
सत्ता व बडेजाव ही पष्कळ वाढली होतीं; मसलमानठोक 
हिंदुस्थानांत आल्या दिवसापासूनह्ति पए्वीचा कोणत्याहि 
वंशांतील वहिडु राजांची बहुधा याहून जास्त बढती झालेली 
नव्हती 

हिडुलोकांनीं इ स« १३४४ मध्यें हा मठक पन 
घेतला; त्यापूर्वी ( इ० स० १३४० चा सुमारास) दिळीरये रा 
बेंगालमांतांत बंड झालें होते. पुढे ड० स० ज्य आण 
१३४७ त दुरक्षणेत मोठें बंड होऊन, दिल्लीचा सी मोडले. 
बादशाहांची सत्ता नर्मदेपलीकडे हटन गेली | 

पुढे इ०« स« १३५१ त महम्मद तघलखू मेला, त्या- 
मुळे राज्याची आणखी विटंबना होर्णे ती कांही वेळपर्यंत 
बद राहला; परंतु चादाव्या शतकाचा अखेरीस शोवट्या 
तघळखू पारशाह महपूर हा लहान असतां, गुजराथ, मा- 
ळवा, व जवानपुर, ही राज्ये स्वतंत्र झालीं; त्यांतून बंगा- 
ल्यापासून अयोध्येचा मध्यभागाप्यंत गंगेवरीळ मंदेश 



_ ज्ञाझणी राज्य, 
० स०१%"० ४७ दाक्षिणेत 
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होऊन ते सर्वे स्वतंत्र झाले, तेव्हां त्यांचें ( धर्मभेदामुळें ) 
साहजिक वेमनस्य पुनः सुरू झालें. मग त्यांचें भांडण पु- 
"कळ दिवस चालले होतें; त्यांत शेवर्टी मुसलमानलोकांची 
फत्ते झाली. बाह्मणी राज्याचा कारकीदीत मुसलमानलो- 
कांनी कूष्णा व लुंगभ्षद्रा या नद्यांमधील मंदेश विजयन- 
गरचा राजांपासून जिकून घेता, आणि बरंगूळचे राज्य 
जमीनदोस्त केलें. पुढे बाह्मणी राज्याची समाप्ति दोण्या- 
चा थोडंच अगोदर मुसलमानलोकांनीं आंवढ्यांदेशांतीळ 
थोडासा मांत घेऊन, पूर्वेस मच्छलीपट्टनापर्यंत, व पश्चिमेस 
गोव्यापर्यंत, इतका मुठुक घेतला. | 

या लढाया पुष्कळ दिवस बहुधा बराबरीचाच 
नात्यानें चालल्या होत्या, आणि त्यांताहिे कधींकधीं उभय 
पक्षांचा शत्रु उत्पन्न झाला असतां, दोन्ही ठोक .. जी र ह हिडुलोकांशी उकत्र मळत असंत; या कारणामुळें हिदुलो- मशळमानांचा 
कांशी वर्तणूक करत्ये वेळीं मुसळमानांचा द- व्यवहार विशेष ही होऊं लागला, रारा काहासा कमी होत गेला होता, असें | 
दिसते. दोन्ही धमीतील पुष्कळ लोक मन मोकळे क- 
रून एकमेकांचा 'चाकरांस राहात. माळव्याचा मसर्मान 
राजाने जेव्हां बाह्मणी राज्यावर एकदां स्वारी केली, तेव्हां व्याचा निवडक फोर्नैत १२००० अफगाण व राजप्तलोक होते, असें हणतात; आणि विजयनगर'ा देवराज राजा याणे आपल्या फोजेचा भरतीस मुसळूमान ठेविठे होते, त्याचा सरदारांस जमीनी लावून दिल्या होत्या; आणि त्यांस उत्तेजन यावें या हेतूनें आपल्या राजधानींत एक मशीद 
बांधिली होती. | 
- “ब्राह्मणी राजांजवळ परदेशीय व स्वदेशीय ठशकरचचे 



सुनी या म- 
तांचा लो- 
फांची स्प- 

लोकांस दबावण्याकरितां राजा 

करण्याकरितां परदेशी लोकां 
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देशी लोकांस दक्षणी हणत, व पश्चिमकिनाच्यावरील बंदरां- 
तूने हबशीलोकांचे थवेचा थवे येऊन त्यांस मिळत असत. 
ते च 

ठोक बहुधा सुनी असावे, असें दिसतें. 
पुढे इ« स० १४३७ मध्यें दुसऱ्या अछाउद्दीनाचा 

कारकीदोंत या दोन्ही पक्षांचा स्पर्धेचा कळस झाला; त्या- 
मुळं हमेशा द्वेष व बखेंडे होऊं छागळे, तेणेकरून दरबारांत 
फ़ितूरे चाळू लागल्यामुळे, आणि अरद्धांत परस्परांस सहाय 
न केल्यामुळे दोन्हीकडून राज्याचे नुकसान होत असे. 
कडक राजांचा कारकीदीत हे लोक मद! बसत; पुरढे ब्रा- 
झणी वंशाचा समार्प्तींचा सुमारास त्या वंशांतील महमूद झ- 
णन एक दुबेऊ राजा झाला; तो कांही वेळ परदेशी लोकांचें 
एके, ब्र कांहीं वेळ दुक्षणी लोकांचें ऐके, असा तो बाहु- 
ल्यासारखा होता; परदेशी लोकांचा मख्य सरदार यसफ 
आदित्टर रान या नावाचा एक तुर्क होता; आणि निजा- 
म ऊलू मल्क बाहेरी नामे एका बाटलेल्या हिडू'चा पत,हा 
त्या वेळी दक्षणी लोकांचा मुख्य सरदार होता. आह्मणी राज्य 

जेव्हां ब्राहणी राज्यांत दुक्षणी लोकांखें मोडन त्याचा व शत - डु तेव्ह न या घुसफ् य आ द. यी र्व न . ह्वा पांच रा झाॉ- च्स्व झाऊ, ३ ] ५ अादल वान | लो. डं ० स० विज्ञापुरास आपल्या सुभ्यावर गेला, आणि १४८९ पासून पुढें तेथे आपणास राजा असें हझणवूं लागला. दयात 
याचा वशास आदिठ्शाही असें झणतात. राज्य, 
गणाणणाण्णणणाणिणाणाणणाषषणणणण?ण?2?9णणीणूळूूूळळळ 

त हि 

. (३ ) हृराणी अथवा मोगली पक्नाचाहि लोकांचा भरतीस मख्य- त्बॅकरून समुद्धकनाऱ्यानें होक येत असत. त्या वेळी आरबलोक हे भगढी थोडके झाले, त्याचें कारण बराबर समजत नाहीं. 
२४ 
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पुढें निजाम उल्लू मुल्क बहिरी यास अहमदनगरचे 
राज्य, कासिम बरीद नावाचा एका लकांनें मारेकरी 

घाठून मारविठे, तेव्हां निजाम याचा मलगा 
अहमद याणे अहमदनगर एथे निजामशाहीनामक वंशाची 
स्थापना केली | 

त्या केळी महमूदाचचा दरबारांत कासिम बरींद 
करील ती पूर्वोदिशा, असें झाले; अर्ण कतब कली नामें 
एक इराणातून आठेला. लुकी-सरदार, आणि एका मुसलमा- 
न झालेल्या हिंडूपासून उत्पन्न झाठेठा इमादुल्मुल्क दुस- 
रा सरदार, असे दान मोठे सरदार स्वतंत्र झाले; परंतु कांहीं 
वेळपर्यंत त्यांगीं राजे असें आपणास ह्मणविलें नाहीं. यां- 

तून कुतब याणे हेदराबादेजवळ गोवळकोर्डे ए- 
ये राज्य थें कुतबशाही वंशाची स्थापना केली; आणिः 

मुल्क याणे बऱ्ह्यडमांतांत इठीचपुर ए- 
हीं राज्य स्थामिले. पुढे कित्येक 

नामधारी ब्राह्मणी. राजांचा हाताखाठीं . कांसि- 
ज्य मयाचा मुलगा अमीर बरीद यार्णे. कारभार 

चालविला, परंतु शेवटीं ते सांग टाकन त्याणे बे- 
दर एथ बरीदशाही | वंशाची स्थापना केली. यापुढें बा- 

| यावर शिया.व सुनी या 
तल्या आंत तंठे चाळले; तशाच या 

क राजांचा, आपसांत व उत्तरेकडीठ जवळचा 
झुसरुमान राजांशी, ठढाया व मिलाफ झाले: या सवं गोष्टी- 
1 व्या वेळचा इतिहास बराच चित्रविचित्र क संतो. परंः 

या राज्यांचा 

इतिहास. . 
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त्यामुळें वरील गोष्टींचे सर्व महत्व नाहीसे झालें आहे. 
या लोकांनी हिदूंपासून जो देश घेतला, त्या घेण्या- 

पासून पढे राहण्याजोगे परिणाम झाठे. विजयनगर एथील 
राजे यांची दक्षिणेतील मोठ्या राजांत पुष्कळ दिवर्स गणना 
होत असे, आणि मुसलमानलोकांचा ठरावांत व तहांत ते 
शिरत असत; परंतु शेवटीं इ० स० १५६५ त या पासेंडी 
राजांची सत्ता व गवे हीं वाढल्याचा मुसठमानलोकांस हेवा 
उत्पन्न होऊन, त्या वेळीं विजयनगर एथें राम राजा राज्य 
करित होता, त्यावर सर्वानी मिळन कट केला. नंतर उभ- 
य पक्षांचा सेन्यांचें तालिकोटाजवळ ळष्णेचा .. ₹. 
कांडो युद्ध झाले. त्यामध्ये, जेव्हां मुळीं मुसठ- १५६५ जा- 
मान हिंदुस्थानांत येऊं लागले त्या वेळीं जसे त्या- वह वध ० 
चे,छोक पुष्कळ असत तसेच पुष्कळ होते, व ल ९७२, जमा- 
ठाईहि तशीच निकराची झाठी, आणि तिचा प- दै उत्सानी 
रिणामहि मोठाच झाला; त्याच ममाणें पूर्वीचा वे- ताळीकोटची 
ळचा कूरफ्णाहि या लढाईत पनः उद्भवला असे ठढाई- 
दिसते; कारण हिंदुलोकांचा पराजय झाल्यानंतर त्यांचा जो 
शद्ध व शूर राजा जास केद करून नेलं होतं, त्याचा या ठ- 
ढाईनंतर शिरच्छेद करून टाकिला, आणि अलीकडेपर्यंत वि- 
जापुर एथ याचे शिर विजयचिन्हादाखल राखून ठेविळें होतं 

वरील ठढांईेत विजयनगरचा राज्याचा नाश झाला; 
रवी त्या राज्याने. बहुतेक दक्षिणाहेदुस्थान | 
त्या वेळीं व्यापिठे होतें. परंतु हे राज्य घेतल्या- विजयनगन 
पारून मुसलमानांचा फारसा फायदा झाला ना- चा मोड 
ही; कारण मुसठमान राजांचा परस्परस्पर्धेमुळे हाहा, 

__ (३) मुसलमान हे दुसऱ्या सर्व ठोकांस पाखंडी ह्मणतात. भा० क, 



क म् म् िडीन 30 लया पि या 

वक आमवानी 

४७० हिंदुस्थानाचा इतिहास, भा« पु 
एकमेकांचे राज्य वाढविण्याचा ते आड येत असत, त्यामुळे च्या मुठुकांतून यांचा हातास कांहीं न लागतां तेथें लहान 
हान रजवाडे, व पूर्वीचा कारकौर्दीतील बंडखोर सरदार, 
हे सत्ता करूं लागले. हे पुढे जमीनदार व पाळेगार या ना- 
वानें मख्यात झाळे आहेत. | 

गोवळकोंड्याचा राजांस बराच देश घेण्यास साधले. 
बरंगूळ एथीक राजानें पुनः डोकें वर करण्याचा यत्न केला होता, परंतु मुसलमानांनी तोः देश पुरा. जिकून तेलंगणाचे 
दुसरे भाग, व पेनारनदीपर्यंत कनाटक इतका मठुक घे- तठा. इतकेंहि केलें तथापि महम्मद तघल्खू याचा वेळी जी देश मुसलमानांचा हातून गेला, तो सर्व त्यांचा हातांत परत आला अर्स नाहीं; परंतु औरंगक्षबाचा कारकौर्दी- प्ये "यत सुसलमानांची गति याहून अधिक झाली नाहीं. 

क ७ . कट. १७४४४४४४४४ तेतदयममवा 
2 वश व री 0 रि . वि . . 1 (3 र 

जू क 
ी , | » भै 

_ रे उत्तरहिदुस्यान व त्याजवळील 

महमूद तघलखू, याचा. कारकीदीत. गुजराथ व मा- कवा हा राज्य स्वतंत्र झाली, आणि जेव्हां तेभूरलुंगाचा 
(५ र्मराजाचा भाबांनें आपलें ठाणें आणखी पूर्वस नेळे, आ- __ फे शेक्टी मद्रासेचा वायव्येस सुमारे 5५ कोशावर चंद्रागारे. एथे जा- ठा; तेथें . त्याचा . बंशजाने इ० स« १६४० तः इंग्रेशलोकांस 
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४१ 
॥। स्वारीनंतर दिल्ली एथीठ बादशाहीचा किताब नाहींसा झा- छा, तेव्हां बहुधा एथील अधिकारी आपणास राजे ह्णवूं लागले. दुक्षिणेंतीठ बंडांत खानदेश हा सामिल न व्हता; परंतु पुढे तेथील सरदारांनींहि आपल्या उत्तरेकडील शेजा? 

ऱ्यांचा कित्ता घेतला. | 
_ . वरील तीनहि मांत एकाच येळी बंड करून दिल्लीचा 

सत्तेखाठून निघाले, परंतु त्यांचें आपसांत एक दिल नव्ह्ते; आणि पुढें त्यांचा इतिहासामध्ये जो कांही परस्परांचा संबं- 
ध आहे, तो त्यांचा लढायांपासून झालेला आहे; कांहीं 
दोस्तीपासून झालेला नाहीं. क 
-_ शुजराथचा राजांचा मुलुक मातबर, परंतु लहान अ- 
सून त्याभोंवते डोंगर आणि राने होतीं; त्यांत जायचे इटा ळोक राहत असत, आणि सर्भोवार मोठे १शराथचे बराढ्य शवु होते. असें असतांहि बाह्मणी रा- 
ज्याची समाप्ति झाल्यानंतर जे सर्व छोटेखानी राजे झाले, त्यांमध्ये हे राजे फार असिद्ध होते. यांणीं दोन वेळा मा- 
ळब्राझांत जिकून शेवटी तें राज्य आपल्या राज्याशी मिळ- विले. यांणी मेवाडचा राजपूत राजांचे पुष्कळ वेळा परा- जय केळे, आणि चितूरनामक जी त्यांची प्रख्यात राजधा- नी, ती घेतली. यांणी रवानदेशावर आपली एका मकार- 
ची छाप बसविली, आणि अहमदनगर ब बर््हाड एथीर राजांपासूनहि कर घेतला; एक वेळ सिथुनदापर्यंतहि यांणी फोज नेठी, आणि पुष्कळ वेळा पोतुंगीस लोकांबराबर स- मुद्रांमध्ये युद्धं केलीं, त्यांविषयी पोतुंगीस लोकांचा इतिहा- ,सांत मसिद्धि झालेली आहे. 

यांचा देश हुभायून याणे घेतला होता, असें वर्णन 



करुन, सर्व डुद्यांवर राजपूतलोः 

डड 

मांतांतील मुसलमानलोकांच
ं 

ष् 

रिच. 

होती, परंतु त्यांचा नि- 
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वेळीं जा राजपूतठोकांची सत्ता हिंदुस्थानात 
हिंदुस्थानांत 

चालत होती, त्यांची राज्ये जसजशी मोडत मसलमान 

गेली तसतसे ते ठोक इतर ठाोकांत मिसळत ठाकांच राज्य 
चालू झाल्या- 

चालले, आणि जेथे जेथे मसलमानळोकांशी नंतर राजणत- 

टकर देण्याजोगा त्यांचा मळक होता, ती ती लोकांचा स्वि- 
ठिकाणें खेरीज करून, इतर ठिकाणीं त्यांचें रा तीत आलेले 
 जेपण नाहींसें झालें. गंगायसनाकांरूचे रा- 
जपूतलोक व तसेच मुसलमानांचा हातांत आलेल्या 
मुठकांतीठ बहुतकरून सर्वे ठोक. यांची स्थिति पालटून 
ते जसे हीं आहेत त्याममाणे होऊन गेले; हणजे जरी त्यां- 

चा पाणीदारपणा, व ठढाऊ रोंख, हे गुण पुढे राहिले, तरी 
त्यांस शेतकीची सवय लागून राज्याचा व्यवस्थेमध्ये आप- 
णास अधिकार असावा अशी हांव त्यांस पुढे राहिठी नाही. 

उत्तरहिदुस्थानाचा मध्यभागावरील सपाट मंदेशांत 
आणि त्याचा पश्चिमेपासून सिधुनदापर्यंत जो रेतीचा मट- 
क लागला आहे, तेथीठ राजपूतठोक मात्र स्वतंतव राहिले 
होते. या मांतांमध्ये जितका जितका मदेश मजबूद असे 
तितके तितक्रे तेथे मुसलमानलोकांचे हे कमी होत असत. 
मेवात, बुंदेलखंड, व बागेठखंड, इत्यादि मांत हे यमुनेज- 
वळ उतरणीवर आहेत, आणि व्या नदीवरील सपाट जंदे 
शाजवळ आहेत; तथापि हे मांत खडकळ व तुटलेले आहेत, 
त्यामुळे याचच मांतांतीठ रजवाडे ठोक हे पष्कळ वेळा बंडे 

करित असत असें आपल्या अनुभबास येतें. तसेच रतनभोर, 
ग्वाठेर, कालिजर, इत्यादि किललेहि या मांतांतच आहेत. 
हे दिल्लीचा बादशाहांनी एकदां घेते, पुनः गेळे, आणि 
पुनः घेते, असं बहुधा मस्येक कारकीर्दीत झालेलें आहे. 



शण हिंडुस्थानाचा इतिहास | सा० ५ 

उत्तरहिदुस्थानचा मध्यभागचा सपाद जमीनीस वर्रील मां- 
ता'चा कांहींसा आश्रय. आहें परंतु. जयपुराकडून मुसलमान- 
लोकांस येण्यास सुलभ मार्ग आहे,त्यामुळे तें संस्थान बहु- 
धा हमेशा दिल्लीचा बादशाहांचा हुकुमतींत वागत होतें. वरी- 
ल मदेशाचा सपाट भागांत अजमीर व माळवा हीं संस्था- 
नें होती, तीं पूर्वी च मुसळमानलोकांनीं घऊन पुढें सुलभ री- 
तीने आपल्या हातांत राखिलीं. उदेपुरचा राण्याचा राज्या- 
चा पूर्वमाग, म्हणजे मेवाडमांत, हाहि तसाच निराश्रित 
होता; परंतु आरावलीपर्वत आणि त्यांस छागून गुजरा- 
थ्रेंचा उत्तरसीमेवर जा टेकड्या व जीं रानें आहेत, त्यांमध्यें 
त्या राजास पळून जाण्यास जागा होती, तेथें कोणत्याहि श- 
चर्चे त्यावर चाललें नसतं. जोदपर ऊफ मारवाड एथील रा? 
जा, तसाच त्याचा समा बिकानेरचा राजा, जसल्मीरचा 

मोठे जंगळु होते, व कितीकांचा सभावार जंगळ होतें, त्या- 
मळे त्या जंगलाचा त्यांस आश्रय असे 

राजपूतलोकांमध्ये कांही जाहगीरदार लोक असत 
आणि कांहीं भाइईंबंदींचा संबंधान आपल्या राज्यांची च्य- 
वस्था चाळवीत; ते मोठे सत्वशीठ असत, अणि च्यांचा 

| वेषयी चढ मोतिभाव असे, त्याविषयी पवीच वर्षेन 
केठ आहे. व्यांचे हे गण अकबराचा कारकीर्दींपयेत क- 
अकबरगा- सा शाठ नच्हते. 

'दोंषर बसला | गा -आल ृ | र | व न - ी त्य _ त्वावेअरा- _ अकबर बादशाहा गार्दावर आला, 'त्या- 
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उदेप्रचां राणा याचा वंश व कूळ यांची रामापासून 

उत्पत्ति होऊन, अयोध्येहून कोणी पुरुषाने ये- 
ऊन यांचे राज्य स्थापिठं, अशी दंतकथा आहे. 
पुढें या राजांनी आपली गादी गुजराथेत स्था- | 
पिली; नंतर तेथून गुजराथेचा उत्तरेस पहाडांत इंदर एथें ते 
लाऊन राहिले, आणि कनल टाडु यांचा अभिमायाममाणें 
शेवटीं खिस्ती शकांचा आठव्या शतकाचा आरंभीं त्यांणीं 
विंतूर एथे आपली गादी स्थापिठी. पर्ढे अलाउद्दीन या- 
णें डस०१२०२ मध्ये चितूर घेतलं, व राणा हभीर याणें 
पराक्रम करूल ते लागठेच त्यापासून परत घेतलें. यापूर्वी इ- 
तिहासांत या राजांची मसिद्धि नव्हती. राणा हमीरानंतर 
एकामागून एक बलाढ्य राजे होऊन त्यांणीं सवे राजपू्तसं- 
स्थानांमध्ये आपली छाप बसविली, व त्याच योगाने पढे राणा 
संग याणे सर्व राजपूतळोकांचा जमाव करूत बाबरावराबर 
युद्ध केलें. त्या ठढाईत संग या'चा अगर्दी पराजय झाल्यामुळें 
त्यांचा वंश बलहीन झाला. पढे कांहीं कालानंतर त्याचा 
नातू विक्रमाजित याचा नाकतेपणामभुळें त्या राज्यांची इतकी 
नातवानी आली, की गुजराथचा राजा बहादुर शाह या- 
णे च्वितूर घेते, आणि तो पुढें कांही करता, परंतु त्याणे 
चितूर घेतल्यावर लागलाच झुमायून याणे त्याचा पराजय 
केला. तेव्हांपासून अकबर गादीवर येईपर्थत उदेपुरचे 
राणे स्वस्थपर्णी आपलें राज्य करित होते. आणि राजपू- 
त राजेलोकांमध्ये त्यांची उच्च पदवी पूर्ववत् ममारणे राहिली 
होती, परंतु त्यांचा राजकीय सत्तेचा पगडा जो एकदा ना- 
हीसा झाला, तो पुनः हातीं आला नार्ही, आणि पढे शीर 
शाहाचा कारकौोदीत दिल्लीचा बादशाहांचें वर्चस्व त्यांस 

मेवाड 
राज्य, 



४०९ हिंदुस्थानाचा इतिहास. | 

कबूल करणें भाग आलें. या राजांस पूर्वी घेलोती 
हणत असत; पुढें सेसोदी असें जणूं लागले. 

याहून दुसऱया मतीचे मोठे राज्य मारवाड 
मारबाडचें राठोर वंशाचा राजांचे होत त्यांची राज 

राज्य,  ' जोदपुर एथ होती. जेव्हां शाहाबुद्दीन याप 
नोजचा राज्याचा (इ*स० ११९४) त मोंड केला, तेव 
राज्य रागोर वंशाचा राजपूतांकडे चालत होते. तोदे 
सठमानलोकांनी घेतल्यावर कांहीं राठोरलोक गंगेचा 
राहिले होते, ते समयविशेषी मुसठमानलोकांवर बंडे 
तथापि पुढे हळू हळू त्यांस परतंत्रेतेची सक्य पडून गे 
रंत कनोज एथीठ शेवटचा राजाचे दोन नातू यांचा 
खाली दुसरे कांही राशेरलठोक जमा होऊन त्यांस र 

पेक्षां स्वतंबता आवडून ते तो देश सोडून उत्तर्राहदुस 
तील मधीठ उंचवद्या'ा मंदेश पूवस, आणि सिंधु 
श्विमेस, या दोहो. सीमांमध्ये जें ओसाड जंगल आ 
गेठे, आणि तेथे जाट या जातीचे जुने लोक होते 
जिंकून, व दुसऱ्या राजपूतलोंकांचा कांही यांचा पूर्वी 
हतीकरितां गेलेल्या लहान लहान जमाती होत्या 

मुठुक छिनावून घेऊन, त्यांणीं एंक मोठें व बलाढ्य 
रचिले. पुढे कांहीं काळानंतर या वंशांतील धाकट्या 
यन्य ण्यांतील पुरुषांनी बिकानीर नावाचा नि 
राज्य राज्याची स्थापना केठी ( इ*स० १४५९ 
_____> णि पूर्वीपेक्षांत्या जंगलाचा जास्ती भाग ९ 

-शीर शाहा याणे राजा माठलदेंव यावर स्वारी केल 
पॅयेत. या. रागेरठोकांस मुसरूमानांनी उपद्रव 

1. त 1 

“स. 
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नाहीं, असें वाट्ते; आणि शीर शाहाची वावटळ निघून गे- 
ल्यावर पुन: राठोरळोक हे स्वतंत्र झाले असें संभवते. . अ- 
कबराचा कारकीर्दीचा आरंभीं राजा मालदेव हा जीवंत 
होता. यासा 

वरील रेतीचा मेदानाचा पश्चिमभागी भाटी नावाचे 
छोक राहत असत. त्यांचा राजाचें ठकाण सय 
जसलमीर हें असे. . आपण यदुकुलांतीक आ- सलमीर- 
णि खमुनाकांठचा मथराशहराहून आलों, असें 
हे हणतात. जेव्हां ळुष्णाने द्वारका वसाविली त्या वसाहतीत 
हे आलेले होते. तो मरण पावल्यानंतर यांस लोकांनी गु- 
जराथेतून हांकून छाविठें; नंतर. हे सिधुनदाकडे निघून गेले. 
त्यापुढे पुष्कळ काळपर्यंत यांचा इतिहास राजपूती दंतकथां- 
चा अति निबिड जालांत गुंतलेला आहे. कर्नल टाडु या- 
चा अभिमायाममाणें इ० स० ७३१ पासून त्या कथांत ड्- तिहासाचा संबंध लागतो; त्या सुमारास हे लोक सिधुन- दापासून पंचवीस कोशांत जसल्मीराचा उत्तरेस तानोत एथे राज्य करु लागले. पुढें इ० स० ११५६ त यांणी आ- पडी राजधानी जसलमीर एथे नेली. याशिवाय यांचा इ- तिहासांत विशेष सांगावयासारखी मोठी गोष्ट शालेठी नाहीं. अकबराचा राज्यापूर्वी या राजांचा मुसलमानांशी मसंग कधी विशेष झाला नव्हता. | 

_ अंबेर ऊफ जयपुरचे राजे हे कच वंशांतील होते. अवाचीन काळीं उदेपुरचे राणे, व जोदपुरचे .. राजे यांचा बराबर यांची योग्यता झाली. आहे, जयपुर्थे रा- परंतु यांची मसिद्धि अकबर गादीवर आल्या, स्स. 
पासून . झाली, हे पूर्वी अजर्माराखाठचे परातन 
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मांडलिक असत, आणि ते राज्य मुसलमानांनी घेतल्यावर 

बळुधा हेहि मुसळ्मानांचा तंत्राने राहिले असावे. बडुधा 

पंधराव्या शतकांत जवळची राज्ये पुबठ झाली होता, तव्हा 

यांणीं आपली महती वाढविली असेल; कारण जा वेळो अ 

कबराने जयपरचा राजाचा मुलीशी आपलें ठग केले, त्या 

पूर्वीच यांची लोकांमध्ये योग्यता विशेष असावा 

हार वंशाचे राजे हे जेथें राज्य करित, असत त्यास 

हारावती असें नाव पडळे आहे. मुसलमान 

हिदुस्थानांत येग्यापूवी अजभीर एथे. जी वश्च 

राज्य करित होता, त्यापासून यांची उर्त्पात्त 

असून, त्यांणी सांमतचें राज्य संपादन केलं. त्यांची इ? 

स० १३४२ मध्ये बंदी एथ राजधानी होती. ते कांहीसे 

उदेपरचा राण्यांशी मांडठिकांचा संबंधान असत. अक” 

नृदींपर्वी्च त्यावेळचा हारावतीचा राजाने 

हारावतीचचे 
राज्य, 

सिद्ध किछ़ा घेतळा 
यांचे वर्णन नाहीं. 

या मोड्या राज्यांशिवाय दुसरी रेतीचा मेदानांत पु- 
ष्कूळ तहान लहान राज्ये होतीं: -- पारकर ए- 

८ अचव्हाण, उमरव्छेर एथे सोद राजे, इत्या- 
लहान ठा- दि होते; हे मारवाडचा वेराणाचा अति पश्चिम- 
हान राज्य. सुंकास होते, यामुळें मसठमानांचें बारे त्यांस 
चोचले नाही. परंव शिरोहि, झाठोर, इत्यादि राज्ये. र ही 



हिंदुस्थानांतील ब जवळील' 

वंडण्या घेत असत. 
तसेच मधील उच्च मंदेशाचा पूर्वेकडील सपाटीवर मे- 

वात, ग्वाठेर, नरवड, पना, ऊर्चा, चंदेरी, उत्तरहूं 
आणि दुसरी बुंदेलखंडांतील. संस्थाने, यांवर स्थाना 

नाट राजपूत घरा- 
रांचा रा- लहान राज्यें 

पर्वतांतील जीं लहान संस्थानें हो 

मठी ठोक हे 
परंतु ते स्वतंत्र होते, असें हणतां येत्त न 

हे लोक वस्तीतून उडून गेठेठे अशांसारखे होते, परं 
केव्हां केव्हां हल्ले करून लोकांस उपद्रव देत असत. 
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मुसलमानी राज्याची अंतर्गत स्थिति. 
अकबर गाडांवर आला त्या वेळीं दिल्लीचा मसल- 

मान] राज्याची आंतींठ स्थिति कशी होती हं आपणास वर 
वर समजते; विशेष आंतील माहिती काढण्याचे साधन सां- 
पडत नाहीं 

मसलमाना शास्त्रामनाणे मसल्मानांचा राजास पसं- 
त करून नंमावे, आणि जर तो ऊराणाचा आ- 
ज्ञा मांसद्धपणे तोडीठ, अथवा. मोगा अपराध 
करा, तर त्यास ठोकांनीं पदच्युत करावा, असा 

शास्त्रावचार आह; परंतु आचार हटला, तर राजाधिकार वं- 
भपरपरन चालत असून राजाची स्ताहि स्वेच्छेममाणे असे 
राजाने मुसलमानी कायद्याममाणे चालावे असा सर्वांचा 
आभपाय खरा, परंतु उलमा लोक अथवा दुसरे कोणी 
"कास कामगार याजवळ यास कायद्याममाणे वर्तविण्याचें 
काहा साधन नव्हत; गांवगन्नाचा व्यवस्थेचा पाटिलकीचे 
वगेरे बंदोबस्त, तसेच जमीनदार वगेरे लोकांचा मांतांतील मूळचे देशी अधिकार ( जांरचे पढें वर्णन केलें जाईल, ) आ- 
७ दुसरी कांहीं पडन आड यण्याचीं साधने, इतकया गोष्टींनी 

"एप असगी बादशाहाचा स्वेच्छाचारीपणास अटकांव 
६५ अस; परंतु जेव्हां कांही गोष्ट करण्याविषयी निश्चय 

ळ् र क साक कण माळ कृ... || ण 

राजाची 
सत्ता, 

पक 
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करूत तो आपलेच घेऊन उठे तेव्हां त्याचा परिहार करण्या- 
स लोकांजवळ बंडाशिवाय दुसरा उपाय नसे. 

जसा राजा स्वतः चपल असे, अथवा वर्जीाराची हुशारी असे, व्याममाणें वजोराती चें काम उणें अधिक | -_. ह कीर्दी रच ___ प्रधानलोकां- चाठ. [कताएक कारकीदीत वजीरच अखव्या- चीं स्थिति. 
रीने कारभार चालवी. कांही कारकौरदीमर्ध्ये 
इतर मधानांमर्ध्ये त्याची मुख्य पायरी, इतकाच त्याकडे अ- 
धिकार असे. दुसर्या प्रधानलोकांकडे त्यांची त्यांची खा- 
तीं असत, परंतु त्यांचे तनखे साफ तोडून दिठेले नसत. 

या राजांजवळ रयतेची हजेरी लवकर लागे; ते अ- 
जींची स्वतः चौकशी करीत, आणि दररोज दर- 
घार भरले, ह्मणजे तेथे पुःफळ कामकाज पाहा- 
त; असे केल्यानें कांही गोंधळ होऊन वेळ फुकट 
जात असेल खरा, परंतु त्यामुळें त्यांस पुण्फळ ठिकाणची घातमी कळत असे, आणि त्यांचे ठराव व राज्याची रीति ही छोकांस मसिद्धपर्णे समजत असत. 

_मांतांतील सुभेदार लोकांस राज्यसंबंधी सर्व अधिका- र बजावण्याचा अखत्यार असे. त्यांचा हाता- 
खाळ्चा पुष्कळ अम्मलरदारांचा नेमणूका बाद- तची भाहाकडून होत, परंतु सर्वांवर त्याचा हकूम. असे. शिवाय बुतेक मांतांमर्ध्ये वतनदार हिदू रजवा- डे होते; यांतून जे आतिशय नमून असत, ते तेथीछ सुभेदार यास आपला करभार देऊन, लागल्यास आपल्या कायम- पा व असंगवशातू ठेवलेल्या फोजेनिशी त्यास मदत दे- 5 जा कामांत जरुर वाटे, त्या कामांत सुभेदार हा आपला हुकुमत त्यांवर चालवा, परंतु तो त्यांचा नेहमींचा 

कारभाराची 
रोति. 
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कारभारांत हात धातित नसे. जे पहाडी वगेरे कडव्या 
मुठुकांतील व भांतांचा सरहद्दीवरील मोठमोल्या मदेशांतील 
सरदार लोक असत, ते विशेष स्वतंतव असत, आणि फकत 
मुख्य सरकारास साधारण रीतीर्ने मान देऊन मांताचा बंदो- 
बस्ताचा कामास मदत करीते. 

बादशाहाची फोज दोन मकारची असे; किव्येकांस बसा- 
वयास सरकारी घोंडे असत, व कित्येक घोडे व हत्यारें आप- 
ली आणीत. यांतून दुसऱ्या मकारचे लोक हे लहानमोख्या 

टोळ्यांनी येत, आणि त्यांचे सरदाराहि स्वतांचे 
लरकराचा स्थित, असत. दिल्लीचा बादशाहांचा कारकीदीत अ- 

वेठीस जाहगीरीचा हक्क नव्हता. पुर्ढ फिरूज 
शाहा तघलरव् याणे मथम जमीनीचा नेमणूका बदल 
मुशाहिरा दिल्या, असें झछणतात. अलछाउद्दीन खिठ्जी हा 
आपले सरदार स्वतंत्र होतील या भीतीनें जमीनीचा नेमणका 
मुळींच कोणासाहे न देण्याविषर्यी फार जपत असे 

बहुतेक सुभेदारलोकांजवळ कांहीं नेमणूकी बादशा- 
ही फौज असे, व शिवाय त्या व्या ठिकाणीं शिबंदी ठेविले- 
ली असे. कधीं बखेडा झाला असतां हुजरून निराळ्या 
सरदारांबराबर कुमकेस फोज येदैे; ती फोज जर पष्कळ 

२ अशा मकारचा बंशपरंपरेचा सरदारांस प्रथम जमीनदार असें. 
"हणत असत. पुढे मुसलमानलोकांर्ना गर्वार्ते उदेप्र ब जेदपर यांसार- 
ख्या स्वतःञ राजांसाहे हा किताब दिला, आणि हे आपले मांडलिक असा 
भमान वागले लागले; तथापि जा लोकांकडे सरकारी महसूळाची नेमणूक 
ठावून दिलेठी आहे, तसेच जे परगणाखाल्याचे ब गांपसात्याचे अम्मल 

__. _ कर आहेत, त्या सर्वाचा जमीनदार या राब्दांत समाबेरा व्हाबा, इतकें य, . 
कत्या ज महत्व कमी झाले, हे पाह गेठें असतां अर्वाचीन काढी का- 
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असली, तर तिजवरीठ सरदाराचा अधिकार बहुतकरून 
भेदाराचा अधिकाराइतका असे. 

कोणे मसंगीं मोठे ठशश््कर जमा करावयाचे असल्यास 
क़ुमका पाठविण्याविषयीं सुभेदार लोकांस हुकूम जात, तेव्हां 
ते जमीनदारलोकांचा तेनातीचे लोक मिळवीत; मांताचा 
खात्याचा शिबंदीचे ठोक जितके काढवत तितके निराळे 
काढीत; आणि जर त्यांचा हात चांगला चाठत असला, तर 
व्या त्या मसंगाकरितां नवीन ठोकहि ठेवीत. 

मुसलमानी राज्याचा मूळसित्धांताभमाणें 
कायदा हा राजसत्तेपासून स्वतंच आहे, हणजे कायदेम न 
राजसत्तेला कायद्याचा तंत्राने वागणे आहे. तथा- 
पि न्यायाचा कामांत खलीफाचा अधिकार अगदीं नव्ह- 
ता असे नाहीं, परंतु त्या कामांत आणि लश्करी व 
राजकोय व्यवहारांमध्येहि कुराणांतील कानूंभमाणे, 
तसेच पेगंबराचे ठराव आणि त्याची वहिवाट यांममार्णे, 
आणि आपल्या पूर्वी जे खठीफा होऊन गेले, त्यां- 
चे ठराव, आणि त्यांची वहिवाट यांमभाणे; इतक्या 
आधाराने त्याणें चालावे असें असे. थोडक्याच काळामर्थ्ये 
असं झाळें, की, निवाड्यांची संख्या वाढून, आणि विद्दान 
नेय्यायिकांचे ग्रंथ होऊन एक मोरे धमशास्त्राचे भारूड 
जमले; तेव्हां त्याचा अर्थ लोकांस कळविण्याकरितां नि- 
राळ्या धंद्याचे लोक लागूं लागठे. शिवाय जसजसे मु- 
सलमानलोकांचें राज्य वाढत चाललें, तसतसा देशरिवा- 
जाजमार्णे, आणि पादशाहांचा बुत्थीमभाणें कुराणाचा ब्यात- 
रिक्त एक सावंजनीन (ल्षणजे एका मकार'चा साधारण) का- 
पदा उत्पन झाला. या दोन तर््हांचा कायद्यापासून दोन 



साधा! 

- अम्मलदारांचीं दरबारें 

सच राज्यामर्थ्ये अथवा: लोकां पृतेमध्यें बखेडा उत्पन्न करण्याचा बाबदींत गुन्हे । ते खेरीज करूत, बाकी सर्वांचा इनसाफ कार्जाने- 

, तेर्थे त्यांचा दिवाणी तंठ्यांम 
क्षकार बलाढ्य असतील 



प्र० २ मुसलमानी राज्याची अंतर्गत स्थिति. ४१५ 

'करण्यांचा :अधिकार सरकारचा वरीठ अम्मलदारांकडेस च 
होता, तें बाजवी'च होते; तथापि सुभेदार व त्याचा हाता- 
खाळुचे अम्मलदारलोक हे, याच मकारचा इनसाफांक- डेस मात्र आपलें लज्ञ दावे, दुसर्यांकडे देऊं नये, असें 
घारीकसारीक पाहत नसत; त्यांकडेस जा सवे फिर्यादी येत .त्या ते घेत; पृष्कळ कज्ञांमध्यें ताबडतोब इंनसाफ 
करीत, आणि जा कजञांत मुसलमानी कायद्याचा मह्यांवर 
इनसाफ राही,ते कळे काजाकडे पाऱ्वीत; तसेच जांमध्ये 
विशेष अर्थ नसे, अथवा जांत कांहीं लाभाचे संधान रिसत नसे, तेहि काजींवर सोपवीत. निरनिराळ्या बादशाहांचा कारकीदीत काजींचा सत्ते मान बदलत असे. कोण्या वेळीं मांतांतीठ अदाठतीचा दुरबारांतहि मोठे मसिद्ध वि. दान् काजीठोक यांचा नेमणूका असत, तसेच मसंगवशात् सुभेदारांचा सत्तेचा आउडहि काजी येत असत; त्यावरू- न अशा वेळीं त्यांचा सतेस मान असे, असें अर्थात् अनमा- न केलें पाहिजे. लग्ने लावणे, खते नोंदरणे, व त्यांवर स- शिक्का करून देणे, व अशाच साधारण लहानसहान कार्में ही काजीकडे राहिठी आहेत; याच भमारणे पूर्वीहि कर्धी कर्धी काजींची महती बुडालेला असे, असें संभवते. __ या बादशाहांचा कारकीर्दीत धर्मसंबंधा नेमणूकी खा- ते नव्हतें, ह्मणजे धर्मसंबेर्धी. राजकीय कारभारी, रॉ नसे. राजा असो, किवा रयत असो, जो को- पवी. णी मशीदीची स्थापना करील, तो, तेथील इमाम ( ह्मणजे उग्याय ) ब दुसरे पूजेचा कामास लागणारे चाकरलोक, यांचां निर्वाह चालण्यास. द्रव्य ठेवी. मोठे धार्मिक लोक व त्यांचे वंशज, यांस वेतनें करून दिलेली असत; आणि 
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त्यांचा कबरांकडेहि नेमणूका लावून दिलेल्या असत. या सर्व 
नेमणूकांचे, अथवा सरकारांतून झालेल्या असतील त्यांचे 

. तरी, उद्देश तर्डास गेले, किवा नाहीं, हे पाहण्याकारितां दर 
एक परगण्यांत सदर हणून एक अम्मल्दार नेमलेला असे; 
आणि या सर्वे सदरांचा मुख्य सदरुस्सदूर ( हणजे दाना- 
व्यक्ष ) याची नेमणूक असे. जा जा नेमणूका लावून दि- 
लेल्या असत, त्या त्या पैशाची व्यवस्था बराबर होत आहे 
किवा नाहीं हे पाहणें हें त्याचे काम असे. परंतुत्याने 
भणूका कोणाकडे चालाव्या त्याचा ठराव करणें हे दान दे- 
णारा ठरवित असे; आणि तें बहुतकरून नेमणूकवाल्याचा 
म्जीवर, आणि जवळपासचा विद्दान् लोकांचा मर्जीवर 
असे. 

धर्मोपदेशकांचा नेमणूकी जमाव नसे, परंतु मोल- 
1 बी ऊर्फ मुळे या दरजाचे लोक असत; त्यांतून 

मोळवीलो- स्थायाधीशीचा, वकाठतीचा ब धर्मोपदेश- 
कांचा, या सर्वे जागा बहुधा अथवा किबहु- 

ना सारवकाळहि भरित असत. हे लोक कायदा व धर्मशास्त्र 
यांमध्ये पंडित असत; परंतु केवळ धर्मोपदेशक असत, असें 
झणवत नाहीं. कोणी मनुष्य विद्दत्तेने आणि योग्यतेनें मोठा 
झाला, हणजे कित्येक मोलवीलोकांतील मुख्यांची सभा 
होऊन तींत त्याची परीक्षा घेत ब त्याला एक चमत्कारिक 
रीतीरचें पागोटे बांधून समारंभानें त्यास मोलवीपणाची पद- 

] ठागत नसे; अथवा 

मौलवी स 
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धर्मोपदेशकांहून अगदी भिल असे पुष्कळ गोसावी 
लोक असत, त्यांस इराणांत दरवेशी हणतात, प- 
रंतु हिंदुस्थानांत फारकरून फकीर ह्मणतात. 
कोणा लोकांचा धार्मिकपणापासून या' पंथाचे 
मूळ होऊन, पुढें हा मुसलमानी धर्मावर जसा एक मोठा ब्रणचच 
पाढळा आहे. अथम मुसल्मानांमध्यें कोणी पीर नव्हते; पढे 
बाखंडी लोकांशीं ठढाया करतांना जे महम्मद धर्मांचे म- 
ख्यात भक्त मरून गेले, त्यांचे लोकांनी मथमतः पीर बना- 
विले. पुढ हळू हळू,हृट्योग करून धर्माचा विचारांतच जोणी 
आयुष्य घालविठें,त्यांसाहि लोकांनी बहुधा ते जीवंत असतां- 
च पीर करून सोडिले. या पीरांचे पढे शिष्य झाले, त्यांणी 
काळेकरून आपले पंथ केले, आणि त्यांमध्ये क [हीं बोल- 
ण्याचा खुणा, व दुसरे कांहीं गुपत विचार शिकवून व तसेच 
चमत्कारिक पोषाग व नेमधम लावून देऊन, आपआपला 
पंथ ओळखतां यावा अशी यत्ता केली. यांतून पुष्कळ पंथ 
उवकरःच ल्यास गेले, आणि दुसऱ्यांचे नवनवे पंथ झाले. 
कांहीं फकीरलोक आपल्या मुख्यांजवळ राहत असत; दु- 
सरे, धर्माचें ठिकाण पाहून, अथवा दुसर्या कारणार्ने एकत्र 
जॅभत असत, परंतु हिंदूंचा बेरागीठोकांसारखे यांखे मट 
नव्हते. 

या पीरलोकांत जे मोठे मख्यात झाले, ते मोटी भ- 
विष्ये सांगत, तीं उतरत, तसेच त्यांचा नमाजांपासून चम- 
त्कार होत, याममाणें त्यांचे शिष्य बढाया सांगोत; परंतु ते 
अरूप स्वतः धतारे नव्हते. आतां अवांचीन काळीं दुसरे 
हलक्या मतीचे फकीर झाले, ते लोहचुंबक, फासफरस, इ- 
त्यारि चमत्कारिक पदार्थीचा सहायाने लबाड्या करून, व 

फफोरळो- 
कांबिषया, 
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हस्तकोशल्याचा योगानें जादूगिरी करूत, आपणांमर्ध्ये 
अपूर्व सामर्थ्य आहे, भ्नर्से दाखवीत. उत्तम मतीचा फकी- 
रांतून पुष्कळांचा पादशाहलोकहि अतिशय मान ठेवित अ- 
सत, आणि ते फकीर आपली गरीबी दाखवून आपण उपवास 
काढितों असें जरी सांगत, तरी त्यांस माज्या समारंभाने रा- 
हण्याची सवय असे, क्रिवा ते अतिशय द्रव्यांचा धमं तरी 
करित असंत यापुळें त्यांचें कधीं कधीं एवढे स्तोम वांढ, की 
सरकारचाहि मनांत त्यांविषयी द्वेष उत्पन्न होइ. लोकांनी 

मोडे पवित्र मानिठेठे असे पीर यांणी राज्य बुडविण्याक्ररि- 
तां वास्तविक कितुरें केल्यावरून अथवा फितूरांचे त्यांजवर 
वहमे आल्यावरून त्यांच शिरच्छेर केले गेठे; अर्शी पुष्कळ 

उदाहरणें घडन आलेली आहेत 
ककळयळ कर््याकळ की 

(५) बहाउद्दीनककराया हा चोदाव्या शतकाचा आरंभी मेला 
 यॉस अद्याप मोठ्या पाबिबे पीरांतला असा मानितात, हा मेला, तेव्हां या- 
ण आपल्या वारसांस' अपार दब्य मार्गे ठेबिळे 

(४) दृधन भतूता नावाचा एक अफ्रिकेतील फिरस्था गृहृत्त्थ हिंदु- 
स्थानांत आला हाता. तो. चांदाव्या शतकाचा मध्यास झाळेळीं या सध प्रका- 
रची उदाहरणें देतो. त्याचा वेळी एका मोठ्या फकीरास फितराचा ग॒ द्यावरू- 
न फांशी दिळे असे ए्याच वर्णन आलें आहे. खरे तपस्वी असून जा 
चा कांहीं डोल नाहीं असे पुष्कळ लोक यास आढळले, परंत आपण बडुथा 
मळाच अन्नारावाय असता असे ढोंग करणारा असा एक परुष, ब रोभर 
वषापूला मेलल्या खलीफास (पाहिल्याची) आठवण आहे असा आव घाळ 
णारा असा दुसरा पुरुष, असे ढार्ग हि गृहस्थ त्यास मटले होगे बरलांनून 
पाहूल्या फकोरान दूचन भतूता याचा मनांतल्या गोष्टी सांगितज्या आणि 

-_____ - पुढे काय हाणार ती. भविष्ये सांगितली दुसऱ्या एका फकीराजबळ सात सयोकड असत, ते कुत्र्यांतारखे त्यामागून जात; आणि एक शिह अते, तो 

का ठिकाणा दोस्तीनें राहत असत 



क फच 1: 

कांच मकरण खूब माजठ होते. त्या वेळचा 

पुढांलाहि पुष्कळ पौरांस ठोक अय्या 
त्यांना नवस कारितात वव्यां 

त्या वेळीं पुष्कळ थोथांडें चाळू असत, त्यांतन पष्क- 
वाचा धमाशीं संबंध नसे, आणि कितीएक 
धमाचा विरुद्धहि असत 

पक 

भरवसा असे. ह तर असो,परंतु हिूवेहि आचार, आणि 
त्याचा धमोतून उद्भवलेल्या कुत्सित कल्पना यांचें माबल्य 
वाढू हागर. खरे मुसलमान ग्रंथकार यांणी जोगीलोकांचा 

उत्पन्न झाठा असेल असेंहि ह्मणवत नाही; अकबर 



थांड फार होत 
त्या वेळी हिदुलोकांस कांहीसे तच्छवत् मानित. ७३” 

सत, परंतु त्यांशी द्वेष करित नसत. त्यांवर खा” 

५७  'जीया हणून शिरगणतीची पट्टी होती, व तरसते ऱ्च्ज 

दवेषबुद्धीने त्यांचामध्यें व मसलमानांमध्ये व्य सरे 
भेद केलेले होते; परंतु त्यांचा धरससंबंधी आचारांत त्यारच्का 
उपद्रव देत नसत> कांही लश्करी सरदार हिंदु असत आतर्स्ड- 

जांचे पूवी वर्णन आहे, वे कदाचित हटू जमीनदार आताच - 
ल्या तेनावींचे लोक घेऊन आलेले असतील, परंतु ते सरव्काया 
रांतून नेमठेठे सरदार नसतील. पुष्कळ हिदुलोकांस व्टि- 
वाणी कामे देत असव, आणि व्यांतून मुख्यत्वेकरून महस्छच्त्य 
व हिशेबी देत असत, अर्से वर्णन आहे. हेमू व मेदिनी रा - 
य यांकडेस वर त्यांचा यजमान बादशाहांनी सर्वे राज्यय च्या 
अधिकार दिला होता, आणि मुबारिक खिठ्जी याचा वेठ 

संव दरबारची चया व कारकीर्दीचा रोख हिदी होता. - 
मसलमानी धमात पुष्कळ हिदुलोक केव्हां अवास्के 

बर्गर थवा व्या येणारांचें धमोतर कोणचा रीतीर्ने च्या - 
बेषयी. ठे, याविषर्यी अभिमाय देणं करीण आहे. कवा र- 

ण या ठोकांची मत्यक्ष स्थिति पाहून या मकरर्प्पह 
आपणास वशूष समजत नाहा. बंगालचा पूर्वक डी ल्न 

५ जेव्हां मी हिडुस्थानांत आला, तेव्हां. महखूलाचे अभ्मत्ठाच्दारु- 
सावकार, व कामगारलोक, हे सर्ब हिडु होते, असं बाबर कणे सांगितल्ल 



छो व आपा या राजधान्यांजंवळ त्याहून फार थोडं औहे 
मुसलमानांचा शस्त्रांचा भीतीने, अथवा त्यांचा मतां- 

ये नवळ वाटून मथम पष्कळांनीं धर्मातर केलें परंतु पढ 
जव्हा त्यांचे मतवाद चाठू झाठे, आणि हटामह कमी झा- 
वा, तेव्हां अथोतच धरमोतराचा विरुद्ध वात्त लोकांमध्ये स- 
हज उत्पन्न झाल्या. 

सांमत हिंदुस्थानांतील एकंदर वस्तीचा एक अष्टमां- 
शाहून जास्त मुसलमान नाहीत. पूर्वी बाहेरील मांतांतून 
पुष्कळ मुसलमान येत असत, आणि याममाणें त्यांचा ये- 
ण्याचाक्तम पुष्कळ दिवस चालला होता; तशीच मुसलमान- 
ल्ोयेकांवर बादशाही सरकारची मेहेरबानीची नजर असे 
उण आपपल्या मुलांचे संगोपन करण्याची त्या लोकांस 
उप्कळ सोय असे; यामुळे सहजच मजा विशेष होऊन 
<०० वषपयत व्या ठोकांची संख्या वाढली असावी. तेव्हां 

हिदूंनी धमातर केले नसावें असें वास्ते 

आहेव, असं वर सांगितले; हे सर्व जरी मूळ हिंदु असून ध- 
मांतराने मुसलमान झाले असतील, तरी दुसऱ्या मसलमानी 

६ ग॒गचा पू्वकडांलठ बृुगालपांतांत वस्तीचा मानाप्रमाणे निमेहून 
जास्त मुसलमान आहेत; परंतु बंगालचा बडुतेक दुसऱ्या मार्गांत मसल- 
मानलाकाचा चतुर्थांश वस्ती आहे, परंतु बहारचा पश्चिमेस कारयीप्रांतांत सु- 
मारे ३७ वर नाही, बहारचा पात्र्विममागास एकंदर वस्तीचा एक तेरांस: 
सज सळमान हाते, असं खुकानन साहेबाचा प्रथांत आहे 

२६ 



महसूला- कांचा कारकीदीत जशी होती, तीच पद्धति यां- 

विषयी. शीं चालविली होती असें संभवर्त. कारण जे 

केरफार शौर शाहानें आरंभिले, व अकबराने तडीस नेले; 

ते ती पद्धति अधिक पक्की करण्याकरितां केठेले होते; ती 

अर्जी बदलण्याकारितां केठेले नव्हते. तथापि नवीन रार्ज्यां- 

चा घडामोडींचा घालमेलींत, व परकीय राजांचा मूखेपणा- 

मर्ळे महसूठाचा कामांत पुष्कळ अन्थे होऊन जुठूम झाले 

असतील. 

लोकांचा नहेमींचा स्थितीवरून त्यांवर झुलूम हो- 
त असे, असें दिसत नाहीं. जा इतिहासकाराने 

लोकांचा स्थ- हु; वं ०. १३५१ तागाईत डइ०-स० ११९४ या 

र् फिरून शाहा बादशाहाचा कार- 

कौर्दींचा वत्तान्त लिहिला आहे, व्याणे त्या वेळी रयत 

कशी सखी होती; त्यांची घरे व त्यांतील सामान किता 'चा- 

गळे असे. आणि त्यांचा बायका सवेत्र सोन्यारुप्यांचे दागि- 

ने कसे घाठित असत; याविषयी पष्कळ वणेन केठें आ- 

हे. हा ग्रंथकार मोंग खुशामती आहे, यामुळे यावर विशे- 

ष॒ भरवसा ठेवितां येत नार्ही. परंतु याणे पुष्कळ गोष्टी व- 

णंन केल्या आहेत; त्यांत मत्येक र्यतलोकाजवळ एक 'चां- 

गळा मंचक आणि सुंदर बाग ही असत, असे वर्णन केले 

आहे. तेव्हां त्याणें या गोष्टी फकत जाणविल्या आहेत 

| रूनच त्या वेळी ठोकांचा सुखाकडे विशेष सूक्ष्म . 

दिसते; असे दुसर्या अवाचीन ग्रेथकाराचा 
कक 
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निकोलो डि कांटी नामें एक फिरस्ता गृहस्थ इ० वि 
स० १४२० चा सुमारास हा देश फिरला, त्याणे पच व्थि- 
जी गुजराथेची स्थितिपाहिली, तिजविष्यी फारा _ _ * 
वणेन केलें आहे; त्याणें गंगाकांठचा अथवा बहुधा मेम्नां- 
कांडा देश पाहिला; तो शहरांर्नी भरून गेळेला असून, 
त्यासभोवते सुंदर बाग व उपवने हीं होतीं; पुढं चार मख्यात 
शहरे त्यास लागून शेवर्टी तो महाराज्य शहरास 
पोंचला; ते शहर सोनें, रूपे, आणि जवाहिर आहुर य ज्या- 
यांणी भरलेल, व बलाढ्य होतें, असे त्याणे वणन. 
केलें आहे. सोळाव्या शतकाचा आरंभी बारबोसा व बा- 
रंतेमा यांणी या देशांमर्थ्ये पर्यटन केलें, त्यांचा लेखांवरूतहि 
वरील हकीकती खऱ्या आहेत असें मत्यंतर मिळतें. त्यां- 
तून मुख्यत्वेकरून बारबोसा याणें खंबायत शह्राजें वर्णन 
केळे आहे; तें असे की तें चमत्कारिक व मजबूद बांधलेले 
असे शहर आहे; त्यासभावर्ताल देश सुंदर वं सुपीक आहे; 
स्या शहरांत सर्व देशांतील सावकार लोक आलेले आहेत व 
फ्लांडसे शहरासारखे कारीगर व कारखानदार ठोक यां- 
णीं तें भरूत गेलें आहे; या मकास्वे ते वर्णन आहे. 
महम्मद तघलखाचा कारकीदीत बेबंद राज्य क जुठूम 
जिकडे तिकडे 'जाठत असतां, इ*स०%४४० किंवा १४५० 
चा सुमारास, इबन भतूता याणें या देशांत पयटन केर्ले; तो 
जा मांतांतून गेला त्यांत बहुतकरून बर्ड चालली होतीं; त- 
थापि पुष्कळ मोठी व भर वस्तीची शहरें व नगरे आपणास 
लागली असं त्याणे वर्णन केलें आहे, त्यावरून, त्या. वेळचा 



स आश्रय वाटलें होते, अर्स दिसर्ते. 
के 
"०.४0 

स 
1. . 
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स० १४४२ त तेपूरलंग याचा नात्वाकडून अब्दुरिझाक- 
नामक वको आला होता; त्याणें दुक्षिणहिदुस्थान हा 
देश पाहिला, व त्याचें त्याणें वणनहि केलें आहे. हा देश 
त्या वेळीं मोठ्या भरभराटीत होता, याविषयीं या सर्व ग्रंथ- 
कारांचे एकमत आहे. 

जांणीं जांणीं विजयनगर पाहिलें, त्यांणीं त्यांणीं 
त्या नगराचा विस्तार, आणि त्याची शोभा हीं अतिशय व- 
णन केलीं आहेत. जशीं दुसर्या ग्रंथकारांनी दिल्ली व क- 
नोज या शहरांची वर्णने केलीं आहेत, त्याममाणेंच यांणी 
विजयनगरचे व तेथील राहणार्या लोकांचा श्रीमंतीचे आणि 
राजाचा डामडोलाचें वणन केलें आहे. | 

याशिवाय दुसऱ्याहि शहरांर्चे वर्णन केलेलें आहे; 
दक्षिणाहिदुस्थानाचा टोंकास मधुरानामक नगर नुकतेच 
मुसरुमानठोकांनी त्या वेळी घेतलें होते, त॑ दिललीसारखें 
होते, असें इबन क्षतूता वणन करितो. दोन महिनेपर्यंत 
मलबारांतून जात असतां, एक वीतभर जागाहि शेतभाती- 
शिवाय रिकामी नव्हती; तसाच जव्येक गृहुस्थाचा बाग 
असून त्याचा सर्भावता छांकडांचा करडा व त्या बागामर्ध्ये 
घर, असे होते, असें भतूता सांगतो. | 

त्या वेळची बंद्रें दुसर्या सवं गोष्टीहून वणनीय असत. 
पूर्वेचा व पश्चिमेचा दोन्ही किनार्यांवरील बंद्रे हीं मोर्टी 
शहरे होतीं, तेर्थे पुथ्वीतील सवव देशांतून सावकार ठोक ये- 
झन राहत असत आणि आफिका, आवबेस्तान, इराण, 
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_ पुढील बादशांहांचा दतिहासकारांनीं आपल्या' यजमा- 
नांची स्तांत करण्याकरितां पूवाचा बादशाहांनीं जी सुधार- 
णक केला तिची किम्मत कमी केली आहे. आपल्या य- 
जमानानें डांक बसविठी, असें एंक वर्णन करितो; मोठे रस्ते 
बांधून बाजूने धर्मशाळा बांधिल्या व दुबाजू झार्डे लाविली, 
ही सुधारणूक आपल्या यजमानार्ने केली असें दुसरा इति- 
हासकार ह्मणतो; आणि हिंदुस्थानांतील बहुतेक उपयोगी 
कल्पना या अकबराने काढिल्या असें अबल फझल् वर्णन 
करितो. . परंतु महम्मद तघलखाचा वेळीच घोड्यांची व 
कासीदांची नियमित डांक होती असें दुबन क्षतूताचा ग्रंथा- 
चरूले सभजत्ते; आणि जेव्हां गांबचा पाटीलकी वगैरे बं- 
दोबस्त झाले, त्या वेळींच एका भंकारंची पायदळी कासी- 
दांची डांक थोडी बहुत चाठू झाली असावी, असे दिसतें. 

रस्त्यांची सुधारणूक शोर शाह याचा कारकोर्दीत 
झाली असेल, तर असो; परंतु त्याचा पूर्वी दोन शे वर्षांवर 

 सटबारजातात राजरस्त्यावर बहुतेक ठिकाणीं झाडांची छा- 
या आण दरएक मजलेवर धर्मशाळा, आणि विहिरी हीं 
णी १पणणाणार्दिर्गिणाणाणर्षणणणाणणणण९ण2?2”णी”पी?ण?”??9?”0??”?”?”0?ूळूूूूेेळ 

र 

“ इयण, आजवस्तान व जबळील देश यांतील तारवांशिबाय मुलबार- 
चा कितीएक बंद्रांत चीनदेशांतीळ “ जक '' नामें मोठे बगळे येत 

९ दुर एक.गांवास एक गांबचा हठकारा असे. तेव्हां थोडक्या स- चातमां जलद जाची ह्मणून परगण्याचे. अत्मलदार आपलीं प्न बहु कयता पडावर सहूजच पाठाबेत असतील 



अलीकडे ठागठा आहे; तो खिस्ती सनापूवी तीन शे वषो- 

चा असावा, असें सवे ममाणांवरून वार्ते. त्यांत ठोको- 
. पयोंगी राजरस्त्यांवंर क्षांडे लावावी, व विहिरी खणाव्या, 
यामकरणी राजाने एक विशेष हुकूम केठा आहे 

अकबर याणे सोन्याचे किंवा रूण्यांचे नांणे मथम 
पाडिळे असे, अबुल फझलू याणे नाहीं, परंतु याविषयी 
दुसर्या कांहीं ग्रंथकारांनी, वर्णन केले आहे. परं- .. 
तु हे झणणे सवे इतिहासाशी मिळत नाही; कारण जरी पूर्वा 
वहडूंमध्ये या धातूंची चलन नसठी, तरी खिस्ती शकांचा 
आरंभाचा सुमारास त्यांगी बल्क मांतांतील खनानी लोकां- 

ची चलन आपण घेऊन या देशांत चालू केठी होती, असं 

दिसते. पढे समानी वंशाचे राजे व खठीफालोक, यांचा 
कारंकीटीमध्ये जी नाण्याची चाळ होती, ती गजनवी रा- 
जांचाने टाकवली. नसेल; आणि मार्सडन याणे दिछीचा 
बादशांहाचा नाण्यांचा जो संग्रह केला, त्यांत दुसऱ्या नंब- 
रचे नाणे अल्तमशू नामें पादशाह जो इ० स० १२३१५ त 
भरण पावला, त्याचा वेळचे स्प्यार्चे होते 

_ _ निरनिराळ्या पादशाहांचा कारकीर्दीस जा निरनिरा- 
ळ्या नाण्यांची चलन असे, त्यांचा किम्मती मकरर करणे 
हे कीण आहे; आणि त्या करणे झाल्यास असल्या विषयां- 
चचा शोंध करण्याचा जा पुरुषास अभ्यास असेल, व्याणेंच प- 
ष्कळ दिवसपर्यंत शोध केला, तर मात्र त्यांचा किम्मतींविष- 
यी कदाचित् निश्चय कारितां येईल, पाहिले राजे हे खवठाीफां- 
मअमाणे दिनार व दुहंम या चलनी चालवित असत; त्यानंतर 

.. “र. : 



शे 

व भाव हो बसविठीं; ती च पढे मोगठलोकांचा राज्याची अ- 
खेरी होईपर्यंत तशीच राहिठीं, आणि सांमत जें नाणें चाल- . 
त आहे, वेहि त्याच आधारावर पाडलेले आहे. 

पूर्वीचा मुसळमानलोकांची शिल्पविदयेमध्यें किती नि- 
पुणता होती, याविषयीं त्यांचा जा इमारती रा- 
हिल्या आहेत च्यांवरून कांहीसं अनुमान करि- 
तां येते. कुतबमनोऱ्याजवळ एक अपुर्ती मशी- 

द आहे, तिठा नोकदार एकेरी मेहराबीचा कमानी आहेत 
त्या अतिशय उंच असून त्यांवर शोभिवंत भरगव्वी नकशी- 
दार ठेख आहिते. या मकारचा जा फार जुन्या कमानी 

क ब 

देत, त्यांतील या आहेत... यांतील मध- 

रिल्पविय- 

विषथा. 

संपठी असं तिजवरींठ लेखावरून समजतं. यापुढ जे अ- व ण 
कबरापयंत राजे झाले त्यांचा वेळचा इमारतीस लहान ए- 

केरी भेहराबदार कमानी आहेत, च्यांवरून तेव्हांचा मेरी” 
काकास माठा घुमट बाथण्याच कसब नव्हत, अस दसत 

त्यांचा मशीदीमध्ये दर चार खांबांवर एक लहान घुमटी, 
५० अलूतमश बादशाह याणे कुतवमनोरा हा हू स० १२५५ 

व १२१ यांमध्ये संपाबेला, त्यांचा द्रवाजांस एकेरी मेहराबदार कमानी 

चा भ्रसर कसा झाला, त्याविषयीची पष्कळ माहिती 



रील तर्हा मशीदींस पूर्वीपासून ठागू केलेली होती या 
कारणामुळें, पुढें जरी मोठे घमट बांधण्याजोगे कसबी कारी- 
गर झाले, तरी त्यांगींहि हीच तऱ्हा कायम ठेविली असेल; 
असें संभवत; कारण फिरूज तघठख् याचा कारकीर्दीत 
इ० स« 9१३८७ त दिली एथील काळी मशीद बांधिली, ती 
जुन्याच पत्धतीची आहे. असं असतां ग्यासुद्दीन तघल- 
खू हा डइ० स० १३२५ त मरण पावला असून त्याचा कब- 
रेवर एक:च मोठा घुमट बांधिठेठा आहे 

पूवांचे घुमट सखठ व सपाट असतते जहान्गीर किवा 

शहाजहान याचा वेळाप्थत हळहळ उंच होत चालले; 
ते. पुढ पढ अधेबतुळाहूनहि उंच होऊन वाटोळ्या 
पायावर उस्वलेले असे बांधू ठागठे. निरानराळ्या वेळ- 
चा कमानीहि' निरानेराळ्या मकारचा बांधलेल्या आहेत. 

पूर्वीचा कमानी साध्या गोंथिक पद्धवीचा आहेत आणि 
अगर्दी अलीकडचा आहेत त्या घोड्याचा नालठासारख्या अ- 
खून पाकळ्यांचा आहेत. अकबर राज्यावर आल्यानंत्तरचा 
जा इमारती बांधलेल्या आहेत, त्या नाजूक असून पूर्वीचां- 
पेक्षां फार उंच व मोड्या शोभिवंत आहेत. पूर्वीचा जरी 
ओबडधोबड आहेत तरी त्यांचे मोटे मचंड व नीरस स्वरूप 
पाहिल्याने मनावर विलक्षण ग्रह होऊन जातो. 

हिद्दी शिल्पकामांत जशी एकेरी मेहराबदार कमानीची 

१ गाथिक ही समकोणारुति एकेरी मेहराबदार कमान बांधण्या« 

'दी युनानी लोकांची एक पत्धति आहे. 
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दिसते.  चोदाव्या शतकाचा मध्यास लोक विड्याची पानें 
खात असत व चमत्कारिक पक्वान्ने करित असत; आणित्यां- 
चा रीति भातीहि विलक्षण झालेल्या होत्या, असे इबन 
तूता वर्णेंन करितो. पढे सोळाव्या शतकाचा आरंभीं बाबर 
हिदुस्थानांत आला, तेव्हां त्यास जा गोष्टींची सवय होती 
तसं इकडे कांहीं नाहीं, असे पाहून त्यास वास आठे. पढें 
मोगठल्ेकांचा कारकीर्दीस मारेभ झाल्यानंतर, उक्षबेग व 
अफगाण या लोकांशी वेमनस्य पडल्यामुळे, आणि इराणी 
िंनशशशनऑशबऑऑऑऑऑशंशशशशाबाािकििणाणिि शा अबबााराानु॒ुववावुववुववृवृवुवृवृृवुवृुवुवृववुवुवववववुवागाागागावाशााशााााााबातरयारजजआजजसक्कि1काामकाकाडमाातड डाय तात ला 

__._१२ बाबर याणें हिदुस्थानाविषर्यी जी हकीकत लिहिली आहे, ती 
फार मनारफ्नक आहे. युरोप अथवा काबूल एथून जे लोक हिडुस्थानां- 
त येतात, तेह भथम आले. ह्मणजे त्यांची या देशावर फार अप्रीति असत्ये 
तशी बायर याची विशेष अपोति जागृत असतां, त्याणें हें वणन केलेलें 
आहे. तो असे लिहितो की “ ठिडुस्थान या देशाबर आबड चसण्यास एथे 
भानंदुकारक गोष्टी फार नाशेत, एथील लोक देखणे नाहींत, दोस्तांचा 
सहबासापास्वून होणारे सुरे ब मोकळ्या मनानें बागण्यापासून आनंद हे 
यांचा स्वझाहि नाहींत. यांस काल्पनिकपणा नाही; विशाळ बुद्धि नाठी 
यांचा रीतिभार्तीत सोजन्य नाही; द्या ब कनवाळूपणा, ही यांस नाहीत 

रिल्पकार्मे योजण्याची अथवा करण्याची बुद्धि नाहीं; नकाशे काढण्याचे 
हस्तकोशल्य ब ज्ञान ही नाहीत; यांचा देशांत बसायास चांगले घोडे ना- 
होत; खायास 'बांगळे मांस नाही; चांगळी द्रासे, अथवा तर्बरजें ना 
फळफळावळ नाह; बफ अथया गार पाणीदि नाही; यांचा बाजारांत चांग- 
छे अन्न किंबा रोटी मिळत नाही; एथ हमामखाने नाहींत; वियालर्ये ना- 
हीत; मेणचल्या न्वाहीत, मशाली नाहीत, ब एकाहे मेणबत्तीचें घर नार्ही.” 
पुढे भणवत्तीच्या घराबदुळ जा ओंगळ बस्तचा ते उपयोग करितात तिची 
बाबर याणे निर्भत्सना केठी आहे व 



रोकांचा सारख्याच असाव्या, अशी अकबराची शिस्तच 
होती. अशीं भिसळ झाल्यामुळें लोकांचे स्वभाव पाहेल्यो- 
पासून नरम पडत गेले, परंतु यापासून सरकारचा शिस्तीत 
कांहीं फेरपालद होई, तों पष्कळ काळ लागला. सलतान 
महमूद याचा व त्यांचा वंशजांचा कारकीदीत क्रतेची व 
विश्वासघाताचीं जितकां रुव्ये झाली, त्यांहून गलाम रा- 
जाचा कारकोंदांत पुष्कळ झालीं; पुढील वशांचा कारकी- 
दीत जीं अशीं घोर कर्मे झाला तीं बहुधा पादशाहाचा 
कुष्ट स्वभावामुळे, अथवा परदेशी फोजेचा बंडांमुळे झाली 
गल वंशाचा बहुतेक बादशाहांचा कारकीदीत राज्याचा 

साधारण स्थिर्त ही मध्ये. सुरोपीयन राज्यांत जशीं शांतता व 

मुसलमानी : वैरी मुदतीत हिदुस्थानांत शुद्ध मसलमा- 
पय तीथि ” नाव्युत्पत्तांचा भर झाला. पढे अकबर गादी- 

.__ वर आल्यापासून ती मार्गे पडली हिदुलो- 

सल्मानार्नी श्सस्त्रीय विषयांमध्ये कांही सुधारणका केल्या 
० णवहीड: 2) क कशधर साचा 

93 अखेरीस डूराणी ब हिद्दी या लोकांचा इतका बेबनाव झाला की पूर्वी जा दूराणी लोकांचा कित्ता हिंदुस्थानी मुसलमान घेत असत त्यांस औरंगक्षेष अनाडी जंगली लोक असे लेखू लागला, जेथें त्यांचे नाव आर्ले, तेर्थे पुरे“ जंगलचे रासस ” असें पद्यात्मक रचना कळून याणें त्यांस 
नाही, असें झालेच नाह 

कापासरून आणि सुरोपीयन लोकांपासून विद्या मळ्ठवून, 



नतन७॥ वत, | | 
पूर्वी हिंदुस्थानांतील ग्रंथकारांनी संस्कतांत ग्रंथ के- 

छे आहेत, त्यांवेक्षां मुसलमान ग्रंथकारांनी विशेष चांगले 
इतिहासपर ग्रंथ केठे आहेत. हें वर्चस्व त्यांस आरबांपा- 
सून माप्त झाठे आहे. मुसलमान ग्रंथकार हे साधारण वि- 
बय ठहू ठागठे असतां पुष्कळ वेळा छांबट भारूड लिहि- 
तात, . आण उपयोगाचा गोष्टींविषयी कांहीं च सांगत ना- 
हात. ततच याचामध्ये नेय्यायिक कोशल्य, आणि तत्व- 
वचारक्षम ब्रांड, ही कमी असून, मसंगवशातू क्षळुकपण 
आणण आअवशयोक्त, हे दोष यांचा ठेखांत असतात: असें 
असता एकामागून एक कसकशा बिना घडत गेल्या, त्यांची 
सरळ हकांकत, भूगोलसंबंधी माहिती, कालमानावर स्लम 
उक्ष आण जा ग्रंथकारांचा ग्रंथांवरून मजकूर उतरून घेतला 
असर, त्याचा नावे सांगण्याविषयींची जी स्तुत्य चाळ, इतके 
उण मुसलमानांचा इतिहासांत आहेत, त्यामळें त्यांचे ग्रंथ - 
ब्राह्मणाचा धुदरट कारंबर््यांपेक्षां अगणितपट चांगले आहेत 

सासतचा ॥हदुस्थानी मुसलमानांचा अवांचीन भाषे- 
विषर्यी विशेष माहिती लागत नाही, ही मोटी 
भश्चर्येकारक गोष्ट आहे. दिल्लीचा राज्याची 'पेतिपर्वी 
स्थापना झाल्यानंतर एतद्देशीय लोकांशी नेहेमींचें संघद्दण 
पडल्यामुळे, व तसंच आपल्या बायकामुठांचें भाषण र- 
किल्यामुळें, मसलमानठोकांस दिल्लीकडीठ भाषा सहजच 
धालता येऊ ठागठी असावी. या भाषेचे मूळशब्द बहुतेक 

संस्कृत. होते; परंतु पुढे त्यांस उपसर्ग व मत्यय लागून 
|. 



शश | हिंदुस्थानाचा इतिहास, भा० ५ 

अवांचीन काळचा हिदुस्थानी भार्षेतील शब्दांची रचना 
झाली, असावी. या भाषेत मिसळ झाल्याशिवाय फार 
दिवस गेले असतील; परंतु ती भाषा कसकशी किरूत, तीं- 
तून हल्लीची कशी उत्पन्न झाली असेल, या'चा अद्यापि 
कोणी पूर्वेकडील देशसंबंधी भाषाभिक्ञाने शोध लाविला 
नाहीं. | 

जेव्हां तेमूरळंग स्वारी करून हिदुस्थानांत आला 
छोता, त्या वेळी भार्षेत बदल होऊन, हष्टींममार्णे ती 
झाली अर्से एक अवाचीन मुसलमान ग्रंथकार लिहितो; 
परंतु ही स्वारी वषांचा आंत आटोपली, आणि तिजमध्यें 
कअसंख्य लोकांचे माण गेल्याची आठवण मात्र मार्ग राहिली; 
तर अशा हल्याने सर्व देशांतील ठोकांचा भाषेचा फेर- 
फार होईल, असें अनुमान करवत नाही; तथापि पंधराव्या 
शतकाचा आरंभास हिदुस्थानी भाषेमध्ये बराच केर झाला 

“बा 'मूळपाया कनोज मांतांतील बोलीवर रःकलेला आहे, 
भषाणि बाराव्या शतकाचा अखेरीपर्यंत पंजाबमांत मात्र 
मुसलमानांचा हातांत होता, तेव्हां त्या वेळापर्यंत हिदुस्था- 
नी भाषेचा विशेष मसर झाला असेल, असं दिसत नार्ही 

सोळाव्या शतकाचा आरंभाचा सुमारास जयपुर एर्थे 
एका हिदु कवीने ग्रंथरचना केली आहे; तीत केव्हां केव्हां 
त्याणे फारसी शब्दांचा उपयोग केला आहे; असे मिस्तर 
कोलजूक याणें लिहिलें आहे; आणि मसलमान कविहि 
मथम वर सांगितलेल्या दिछीजवळील शुद्ध देशी भार्षेत लि- 

हित असत, तिला हिदी ऊके हिंदवी अर्से हणत असत, असें 
ह्याचाच ग्रंथांत आहे. पढे इ० स० १७०२ मर्ध्ये 



श्र २ मुसलमानी राज्याची अंतर्गत स्थिति श्उ्ष् 

हिंदुस्थानांतील कर्वीविषयीं एक फारसी ग्रंथ केठेठा आहे, 
त्यांत कांही काव्यांचे वेचे दिठेठे आहेत, ते सर्व मसलमा- 
नांनी केठेठे असूनहि, त्या ग्रंथाचा अगदी अखेरी जवळ- 
नवळ फारसी व आरबी वेचे घातलेले आहेत 

अवांचान हिंदुस्थानी भाषेमध्ये बळी हा पहिला 
भसिद्ध कवि होय. त्याणे सतराव्या शतकाचा मध्यास आ- 
पते ग्रंथ केठे. त्यामागून हल्लींपर्येत पुष्कळ. कावे झाले 
आहेंत; परतु बहुतकरून त्यांगी आपल्या काव्यांत इराणी- 
डाका'चा कित्ता उतरला आहे. फरडूसीने महम्दावर नि- 
दापर काव्य केले आहे, त्याममाणे विवक्षित पुरुषांवर का- 
व्ये करण्याचा फारसी व आरबी कवींची चाक असे. असें 
दिसर्ते. असे असतां मनुष्यांवर नीतिपर काव्ये करण्या- 

' "ने सोडून हिदुस्थानी कवींनी एशियाखंडांतील लोकांचा 
रीतिभाती व ग॒हस्थिति, यांवर तशीं काव्ये करण्याचा मचार 
चाळू केंठा आहे, एवढे मात्र कृत्य याणी स्वबद्धीने केलें 
असें संभवते. या मकारचें उत्कृष्ट काव्य अरराव्या शतकां- 
ब सोदा या नावाचा कवि झाला व्याणे केलें आहे | 
___ बंगाल; गुजराथ, इत्यादि मांतांतीठ बोटीमर्थ्ये व द- 
व्सिणेतींठ भाषांमध्येहि पुष्कळ आरबी व फारसी शब्द 
मिसळले आहेत, परंतु त्यांपासून हिदुस्थानीसारख्या दु- 
सऱ्या नवीन भाषा उत्पन्न झाल्या नाहीत. 

अगकाळ्यकावालगकावकाकळअकमाक ल जा 
हि िड्डंगिकाया॒॒॒ाााशाा॒थाजज॒जबआयबााव॒य॒ञञञञावाआजयजजजव॒यायाययब् 



भाग सहावा, 
2 सट 
अकवर पादशाह. 

_. . प्रकरण पहिलें. 

इ० स० १५५६ पासून इ० स« १५८६ पर्यंत 

झालेलीं वतमान का 

अकबराचा बाप वारला, तेव्हां याचं वय फकत ते" 
रा वष चार महिन्यांचे . होते. त्या उमरीममाणें 

दोषर आठा याचा पराक्रम, व बुद्धि, हीं जरी विलक्षण 

तिजबराबर अकबर यास नामधारी मख्य कंरूत पाठविठें 
होते; परंतु तिचें वास्तविक आधिपत्य बहिराम स्वान या- 
कुडे दिलेले होतें. पुढे अकबर गादीवर आल्यावराहि ब- 
हिराम स्वान याचें महत्व त्याच ममाणे राहिले होते. त्या- 
स खानबाबा असा किताब देऊन, सवे राज्याचा अधिकार 
त्यावर अखव्यारीने संपविलेठा होता. खानबाबा याचा 
अर्थ “ राजाचा बाप » असा होतो क 

२. शि (9१) तुका लोकांमध्ये “* अता बेग 'हा किताच, साधारण आहे 
फारसेत खानबाना असें भाषांतर होते. त्या दोहीचा अर्थ मोठा 
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बाहराम र्षांन हा जातीचा तर्का होता, आणि 
हुमायून यास हिदुस्थानांतून हांकून दिलें, त्या- 
पूवा तो त्याचा तेनातींतील एक मसिद्ध सरदार क 
होता. शेवटी जेव्हा शोर शाह याणें हुमायू- 
नाचा मोड केला, तेव्हां बहिराम याची व हुमायून यांची 
केकामुक पडठी; नंतर तो पष्कळ संकटांतन निभावन 
आणणि साहसे करून, गजराथचा मागांनें सिधमध्ये गेला 
आणि 'डुभायून परागंदा झाल्यावर तिसऱ्या वर्षी त्यास जाऊ- 
.न मिळाला. अडचणीचा वेळीं हा गहस्थ किती उपयोगी पडे- 
छ, यावषयी त्या परागंदा झालेल्या मंडळीनं पर्वीच बराबर 
धारण बाधले होत, असें रिसत्तं. बाहिराम स्वान जातांच 
सर्वे मंडळीने त्याचा आनंदानें स्वीकार केला तेव्हांपासून 
मुढ हुमायून हा सवं सरदारांपेक्षां यावर अतिशय भरवसा 
ठेवूं ठागठा. जर बहिराम याचा निग्रहाममाणें 'हमायून 
हा कांहीसा कारभार चालविता, तर त्याचं विशेष कल्याण 
झालं असतें. 

: जेव्हा हुमायून मरण पावला, तेव्हां बहिराम हा सिकंदर 
सूर याबराबर लढाई करित होता. तो सर उत्तरेकडील 
पहाडांत निघून गेला होता, तथापि आंपणास दिल्ली व पं- 
जाब यांचा राजा असे अद्यार्पिहि हणावत असे. 'हुमा- 
चून मरण पावल्यानंतर राज्याचा नवीन बंदोब- कावल्यां 
स्त झाला न झाला होता, इतक्यांत बदकशान त हातांतून 
एथीठ मिक्षा सठेमान याणे काबूल व तिकडील 
हुमायून याचा सवे मुठुक घेतला, असं बहिराम यास व- 
तेमान समजले. या अपायास काय उपाय करावा असा 
विचार करित आहे, इतक्यांत मोंगठलोकांस हांकून 
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सवण्याकरितां व सिकंदर सूर याचे बंड मोडण्याकारता 

अशा दोहो हेवूंनी संठ्तान आदिली याचा वतीने हेभूदा 

फोज घेऊन येव आहे अशी यास बातमी लागली. या लढा- 

इचा परिणाम कसा झाला, ते पूर्वीच सांगितंठे आहे. त्या 

मसंगीं अफगाणलोकांचा मोड झाला. हेमू हा जीवाची 

आशा सोडन ठढत होता, आणि व्यास डोळ्या- 

२. ५.५ तून तीराचा मारक वार होऊन तो घायाळ झा- 
नोबेंचर. हि» का असतांहि युद्ध करित होंता. शेवटीं ती आ- 

ह्र्म रै र पल्या हत्तीवर निश्वे्ट होऊन पडला, तेव्हां त्या- 

हेमूचा परा- स केद करून अकबराचा डेऱ्यांत आणिलें. अ 

कबरानें, त्यावर मथम तरवारीचा हात टाकून 
एवढ्या मोंड्या आपल्या धर्मबाह्य शचूचचा माण 

घेंऊन गाजी हणून जो किताब मुसलमानलोक फार चाह- 

जय, व त्या- 
चे मरण. 

की घायाळ झालेल्या शत्रूवर मी हात टाकणार नाही. त्या 

वेळीं असा नीतीचा विचार करित बसण्याची अकबराची 

वत्ति पाहून बहिराम यास संतोष आला, आणि व्याणें 
घायाने हेमूचा शिरच्छेद केंठा 
यानेवर लवकरच अकबर याणे दिली व आपम्रा ही 

घेतली. पंढ थोडक्याच दिवसांत सिकंदर सर 
पहाडांतून प्रत. आला आणि 'व्याणें पंजाब- 
प्रांत घेतला. असें वतमान लागल्यावरून यास 

के- पुनः परत पंजाबावर स्वारी करावी ठागठी 
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सिकंदर हा माणकोटचा मजबूर किल्यात पळून सिकंदर 
गेठा. तेथें त्याणें हटाग्रहानें युद्ध केळे. शेव- सूर शरण 
टी आंड महिनेपर्यंत लढाई केल्यानंतर, तो बाद- डा. 
शाहाशीं बोलणे लांवून शरण आला. तेव्हां अफगाण वं- 
शा'चा कोणी पुरुष त्या वेळीं बंगाल्यांत राज्य करित होता, 
तिकडे अकबरानें त्यास जाऊं दिले. 

मोगल वंशाची पुनः स्थापना या वेळापासून झाली 
असे हटले असतां चाठेल; तिला मूळ कारण बहिराम 
बहिराम खान हा होता. त्या एवढा असा क- खान याचा 
धी पूर्वी कोणत्याहि रयतेस अधिकार मिळाठा उत्स. | 
नव्हवा; परंतु त्याचा अधिकाराचा या सुमारास कळस 
होऊन, पुढें त्याची उतरंती कळा येणार, असें इतक्यांतःच 
दिसून येऊं लागलें होते. 

ब्रहिराम यामर्थ्ये युद्धकोशल्य विशेष होते, आणि 
राज्य कारभारामध्यें त्याचें धारिष्ट व झपाटा फार होता; 
यामुळे जा जा अडचणी आल्या, त्यांतून तो पार पडला. या- 
हून जर किचित ढिता सरंदार असतों, तर त्या वेळी तो ग- 
डबडून गेला असता. या'चा स्वभाव मनस्वी, व राठ होता; 
परंतु 'हुमायून याचा फोजैतील लोक हे बारा ठिकाणचे भरे 
होते; त्यांमर्ध्ये केद बसविण्यास हाहि स्वभाव आवश्यक होता. 
कारण' हुमायून याचा वेळेस त्या फोजेचा बखेडा मोडला 
नव्हता; तेव्हां पुढे बाळराजाचा हातांत सत्ता आल्यानंतर 
बहिरामासारवा कारभारी नसतो, तर ती फोज लवकरच 
राज्यार्चे गाडे उलटून टाकिती. या कारणास्तव राज्याचा 
रक्षणास त्याचा सक्तीचे जेथपर्यंत जरूर होतं, तेथपर्यंत को- 
णी त्याचा अम्मलाविषयो कुरकुर केली नाही. परंतु पढे 



ता; त्याची 

अही” न 



भसंगीं तरी बादशाहाचा हुकूम घ्यावयाचा तो र 
रामाने घेतला नाही. दुसरं, एके दिवशी मनोरंजना 

चा एक मेळा. जमून चाठला 
ती बाहिं 

वासहि किंचित् जोखमच होते, आणि त्याचा स 
सवे एकच गोंधळ आणि कल्होळं 

कदाचित त्याचा मनास संशय लागून, त्याणे त्या 
हत्तीचा महांताचा शिरच्छेद करविला, आणि कांहीं वेळ- 
पर्यंत बादशाहाशींहि वांकडी बाद्धि ठेवून खुनसीपणानने वागू 
ठागला पुढेब हिराभ याजबराबर ठकर 

अकबरास त्रास उत्पन्न होऊन यार्णे 
स बहिरांमाचा केदेंतून सोड 
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आणि आपल्या हुजूरचा लोकांबराबर मसलत करुत, एके 
दिवशी श्िकारीस गेला असतां, आपली आई आजारी प: 
डली आहे. असें अकस्मात् निमित्त करून, कोणाचा ध्यानी 
मनीं नसतां परत दिल्लीस आला, आणि जसा बहिराम 
रानाचा शहांतून सुटला, तसा लागलाच याणें जाहीरनामा 
छाविठा, की आजपासून माझे राज्य मी स्वतः चालविणार, 

| यास्तव मजांनीं माझा हुकुमावांघून कोणाची अकबंर काए- र 29 भार करूं्ला- आक्षा मानू नये. तेव्हां बहिरामाचे डोळे उ- 
ण्य ये घडले, आणि त्याणें बादशाहाचा भरवसा आप- 
हि*स० ५६७ णावर पुनः बसावा ह्मणून यत्न केला; परंतुती 
जमादे उद घडी निघून गेठी. त्याणे आपल्या दोन आ- आञआखरचं०२<८ _ , ी व री भरते | शरितास दरबारांत पाठविले, परंत या नभ्रतेने 
अकबराचा क्रोध कांहीं कमी न होतां, याणें त्या वकीलां 
ची भेटहि घेतली नाही, आणि कांहीं वेळानें त्यांस तुरुंगात 

ळू 4 

किले गी? शर 

अशी उघड फूट पडल्यापासून जो साहजिक परिणार 
व्हावयाचा तो लवकरच घडून आठा; वजीरा*ा पडता 
काळ आठा, तेव्हां सवे ठोक त्यास सोडून बादशाहाचा 
भजनी लागले; कारण बहिरामाचा सक्त शिस्तीपेक्षां अकब- 
राचा कारुण्यांतील सदुणांपासून, अथवा कांही दुगुंणांपासू- नहि, देशार्चे कल्याण होईल अशी सर्वोस आशा लागली, _ याममाणें आपलें ओझें स्वतः उचलले पाहिजे असें. नाहून, आपला गेठेठा अधिकार मिळविण्याकरितां बहिरा- माने पुष्कळ बेतांचा घाट घातला. एकदां बादशाहास पकड- “याचा त्याणें विचार केला; नंतर माळव्यामर्ध्ये स्वतंत्र राज्य _ 3स्यापार्वे असे मनांत आणिले; परंतु त्यास उत्तेजन येण्या- 

ग्सु द]य. मिव लें न नाही, आणि बहुधा “था आ जन्या 



धन्याचा मंठावर शस्त्र उचलावे असं त्याचा मनांतूनहि 
नव्हते, असे वाटते; या कारणास्तव तो गजराथतून तारवांत 

बसून मक्केस जाण्याचा बाहेरून बेत घाठून, नागोर एथे जा- 
वयास निघाला. तेथे आपलें देव उघडेळ अशा कांहीं आरेनें 

तो दिवस काढित राहिला. शेवंटी तुल्लास तुमचा कामावरू- 
न दूर केठें आहे, याजकरितां तुल्ली क्षण न लावितां यात्रेस 

निघून जावे, असा अकबराकडून निरोप आलटा:तेव्हां तो 
आपली निशाणे, नोबती, व दुसरी राजचिन्ह बादशाहास 
पाठवून खासगी रीतीने गुजराथेकडे जाण्यास निघाला. पु- 
डं अकबराचा कांहीं कुर्तीवरून पनः व्याची बुद्धि फिरली, 

आणि कांहीं ठोक जमा करूल त्याणें उघड बंड करूत पं- 
जाबावर हछा केठा. तिकडे त्यास लोक अनुकूल झाले 
नाहींत, त्यामुळे त्याची उमेद खचली. नंतर अकबर या- 
ण॑ त्यावर स्वतः स्वारी केठी, आणि त्यास पकडण्याकरितां 
जिकडे तिकडे टोळ्या पाठविल्या; त्यांतून एका टोळीने त्याचा 
पराजय करून त्यास पहाडांत पळविळें. शेवटीं नाइलाज हो- 
ऊन तो बादशाहास शरण आलठा.. त्या मसंगी 

त्याग वजीर असतांना जे आपणावर मोठे उपकार १५६० से- 
केऊे हाते, ते अकबर विसरला नाही. बाहरा- प. र्ट 9 

म॒ खान यास बर्याच पलछ्यावर याणे आपले मोहरम. 
मुख्य मानकरी सामोरे पाठविठे, आणि त्यास 
एकदम आपल्या डेऱ्यांत आणण्याची आज्ञा केली. जेव्हां 
बहिराम अकबरासमार आला,तेव्हांतोबाद- 
शाहाचा पार्या पडला, आणि त्याला पूर्वीचा १ ळा. 
आठवणी होऊन मोग्याने स्फुर्दी ठागलठा. अ- त्यास अक- 

ब्राने त्यास स्वहस्तं उंग्वून आपल्या उजव्या ल 
मा केठी 

त्याचा सन्मान 
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करण्याकरितां त्यास पोषाक देऊन, आपल्या हाताखाठच| 

एक मुख्य सुभा घ्यावा, अथवा दरबारामध्यें मोठ्या हुद्याने 
राहवे, अथवा अजूनें रुखूसत घेऊन मक्केचा यात्रेस जावें; 
या तिहीतून कोणती एक पतकरेल ती गोष्ट करावी, अते 
अकबराने त्यास सांगितठे. बहिराम हा अभिमानी अ- 
सून शहाणा होता; हणून त्याणे शेवटील मागे स्वीकारिठा 
स्थास्त बाइशाहाने पष्कळ पेनशेनाची नेमणूक करून दिली. 
नंतर तो मक्केंस जाग्याकरितां गुजराथेंत गेला; तो पुढे जा- 
हाजांत बसून जाण्याची तयारी करित असतां, जा एका 

अफगाणाचा बाप त्याणे पूर्वी हुभायूनाचा 
रण पावठा' कारकीदीत ठढाईमध्यें मारला होतां, त्या अफ- 

गाणाने येऊन त्याचा माण घेतला. | 
__ या वेळीं अकबराचे वय १८<वर्षाचे होते. त्या उ- 

मरीममाणें पाहिल असतां, याणें जो बोजा डो 
पकीची कीवर घेक्ठा होता, तो याचा शक्तीबाहेर हो- 

स्थित. ता; तथापि स्वभावतः हा विलक्षण हुशार असू- 
न, याठा शिरक्षाठ उत्तम मिळालेली होती. . याचा जन्म 
विपत्तीतच झाठा, आणि लहानपणीं यास केद भोगावी | 
छागठी; याचा बापाचा लढायांत याचा धीर चेपला होता, . 
आणि बहिराभ खान याचा हात चालत होता, तेव्हां आ- 
पली नाजूक स्थिति पाहून याची दीघंदृष्टि मखर झाली हो- 
ती. याचा रीतिभाती मनमिळाऊ आणि शरीराचा बांधा 
निट्स असुन, हा बळकट व चपळ होता, आणि. कसरती- 
म्ये उत्कृष्ट हशार असे. हा अतिशय धोट होता, इ- 

कीं शिकणाऊ घोंडे व हत्तीहि जेरीस आणिव असे; | 
- केव्हां अविचाराने वाघ व दुसरीं जंगर्ल 
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जनावरें यांशी कुस्ती करित असे. असा धीट स्वभाव 
असून आपली कौति व्हावी असा यास मनापासून हव्यास 
'होता; तथापि युद्धांत जय मिळवून जितकी याची कौति 
झाली, त्याचममाणें सारणे आपला राज्यकारभार शहाणप- 
णानें व उदार बुद्धीनें केला त्यावरूनहि झाली आहे. 

_ हिदुस्थानामर्थ्ये जितक्या वंशांचा मुसरमान राजां- 
नीं राज्य केल, त्यांतून बहुतेकांस भाधार होता; मोगल वं- 
शा"चा मात्र पाया अति दुर्बल असून तो केव्हां मोडेल याचा 
भरवसा नाही, असा होता. गजनी व घोर या राजांची 
हिंदुस्थानांतील मठकाजबळ पूर्वोर्ची स्वराज्ये होतीं, त्यांचा 
त्यांस आश्रय असे; तसाच, लुकींठोकांची हमेशा हिंदुस्था- 
नांत वाहणी चाललीच होती, तिचा गुलाम वंशाचा राजांस 
आय असे. बाबर हा कांदी अंशीं काबूडीच होऊन गे- 
छा होता, तथापि जेव्हां कामरान याणे तो मांत घेतला, तेव्हां 
त्याचा हिंदुस्थानाशीं संबंध तुटला; आणि पर्ढे हा अफ- 
गाणांचा मतिस्पर्धी झालेला होता, तेणेंकरून तिकडील मोडे 
ळढाऊ लोक मोगलांचे शत्र झाले व हिंदुस्थानी मुसलमान- 
हि तसेच होऊन गेले. मोगळ पादशाहांचा राज्यांत जे त्या- 
चा पक्षांचे उचल्ये लोक आले होते, त्यांचे लक्ष माव या 
बादशाहांचा फायदा झाला असतां आपलें हित होईल या- 
वर असून, एवढ्यावरूनच त्यांचा एक विचार असे, आणि 
तेवढेच कायते मोगलांचे हितेच्छु असत. 7 

याममाणें या वंशाचा बादशाहांस मूळ आधार चांग- 
ळा नव्हता, त्यामुळ शीर शाहा याणे 'हुभाथूनास अल्पा- 
घास्ताने काढून लाविले. हा मोगलांचा दुबळेपणा अक- 
बरखा. कारकीर्दीचा आरंभींहि थोडासा अनुभवास येत 

२८ 
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होता. अशा स्थितींत स्वतांची पादशाही राखण्यास अ- 
.- कबराचा सवं पूर्वाक्त मोज्या गणांची जरूरच लागली 

अकबर हा स्वभावाने उदार, व मनाचा मोकळा 
होता; त्यामुळ, वे बहुधा वरील कलमांतील आपल्या वंशा- 

चा दुबळपणाचचा [वचार मनात आणून, सवं 
उन: सवस- [हिदुल आपण पुढ ऊन जाति- य मिळवन ठिंदुलोकांचा आपण पुढारी हो 
तें मजबूद भेद व धमंभेद मनांत न आणितां, या विस्तीर्ण 
ररण्यापप- देशांतील लोकांचा एक कट करावा असा याणें 

यचा अकवब 

राचा बेत. मोडे पोट करूत निश्चय केठा; आणि हाच उद्े- 
श आपल्या कारकोदींचा अखेरीपर्यंत एकसा- 

रखा राखला होता. याणे हिदुलोकांस त्यांचा थोग्यते- 

जाताचा अुसलमानांसाहि योग्यतेनसार शिकस्त चाकरी 
दिली. तेणेंकरून याचा सव राज्यांतील मजांची यावर 

अकबर राज्यावर आला तेव्हां-- (१) आपल्या स- 
रदारलोकांवर अम्मल बसवावयाचा, (२) बादशाही मल- 
क गठा होता तो परत घ्यावयाचा, (३ ) आणि त्या मरू- 
कचा आत[ठ बंदोबस्त, जो पूर्वीचा घालमेलीमध्यें बि घडून 
-गेठा होता, ता नीट ” करावयाचा, या तीन गोष्टी जरूर करा- वयाचा होत्या. ._ 
- _ .. पोहल्या वषी पंजाबमांत आणि दोळीव आप्राया 

_ . "योचा रा>. सोभावताठचा देश, एवढाच मलक अकबराकडे 
-' .हावा. तिसऱ्या वषी ठढाईशिवायच यास अजमी 

"चे सज्य मिळाठे, आणि चवथ्या वषांचा आरं- 

८. 2: टर ग.” 2332200... “2 
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भींच ग्बाठेरचा किला मिळाला. पढ याणे बहिराम स्थान 
यास कामावरून घालवून दिलें, त्यापूर्वी लव इ० स 
करच याणें ळखनो शहरांतून, व पूर्वेस जवान- १५५ ५हि० 
पुरपर्यंत गंगाकांठावरीठ मंदेशांतून, अफगाणलो- "*५ 
कांस काढून लाविे, | 

त्या मठुकांत सूर यांचा घराण्याचे अद्या- अकरा 
पि आश्रित राहिठे होते. शेवटील पादशाहा सरदारांचा 
आदिली याचा मुलगा दुसरा शीर शाहा हा येकेदपणा य 
त्यांचा मुख्य होता. पुढें अकबर गार्दावर आ- । 
ल्यावर शीर शाहा याणें आपले राज्य मिळविण्याचा हेतून 
मोठी फोज घेऊन जवानपुरावर स्वारी केली; परंतु अक- 
बरा'चा सरदार खान झमभान याणे त्याचा अगदीं मोड के- 
ला. पुढें आपला धनी लहान, व त्याजवळ विशेष लश्कर 
वगेरे नाहीं, या कारणास्तव त्यास तुच्छ मानून इ० स 
सथान झमान हा अकबरास ठुटीचा वांटा देई- १५९०० 
ना, आणि स्वतंत्रतेंचा बाणा दाखवू लागला. ते- "१ 
व्हां त्या बेकेद सुभेदाराचा घरीं अकबर हा स्वतः गेला, ते- 
शेकरून तो कांहींसा मार्गावर आला; परंतु त्याचा जो बे- 
केद स्वभाव होता, तो साफ न मोडतां तितक्या वेळाप्रता 
माव वरमलासा झाला 

पुढे माळव्यामध्येंहि असेंच घडून आठे. तो मकारा--- 
बाज बहादुर नाम एक अफगाणलोकांचा सरदार माळ- 
व्यांत राज्य करित असे. त्यास घांलवून देण्याचा बहिराम 
खानाचा कारकोदांत यत्न चालला होता; पुढ तो उद्योग 
अकबराने विशेष झपाट्याने चालविठा. त्या कामास आ- 
दुम खान यास लाविला होता; त्याणे बाज बहादुर याचा 
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सराजप करूत, न्यास काढून लाविले; * परंतु तोहि रवान झंमान याममाणेंच आपण मिळविलेले बळकावून बसला. तो उकड बंड करीळ इतकी अकबराने वाट पाहिली नाही; परंतु त्वरेने त्याचा छावणीवर कूच करून त्याचीं दृष्ट म- | सडत फसवून टाकिली. आपणावर असा असंग अकस्मात घेतेठ अशी आदम खान यास अगा नव्हती, आणि त्याची कांहींच बयारी नव्हती; तेव्हां तो लागला'च. 

रुर्ण आळा. अकबराने छागठाच त्याचा अपरा- 
१५६०हि० स*्यावरून त्यास दूर करून, आप: स«९६<८ गझरु पीर म्म्द् सथान [स ९ 
सायी फार महम्मद स्थान यास तें 

रश पणणणणणणणणेणणणण?ण 2? 20 

न जं 0000000100 श्र व शिका क ह 
न 

- य् > लढाईत 
क. ची 

:प्द एक र बहादुर याची एक ६ रक गोष्ट मडून आली. त  अश्री, बाज पराडर याः ची एक हिंडु रास ती हिंदुस्थानामध्ये जा आति सुंद्र "स्रिया होऊन गेल्या, त्यांसारखी स्थस्पवान् होती, ता जशी रूपाने सुंदर २५५७. तशीच गुणांनीहि बुक्त होती. ती हिवबी भाषेंत कवन कारेत मरे. "व्हा बाज बहादुर पळन गेला, तेव्हां ती दम खान यांचा हातांत. सापडली, त्याणें तिची फार विनवणी केली, आणि' शैबर्टी' जुळूम करीन अ. . 
शी मीत यि घातली > तेच्हवां 

व 
इ | तुझा स्वीकार करीन, 

ळे: कहता. तो द्य न खान' जवळ येत आहे. तो तिल. 



लाविला. शेवटी त्याचा पराजय होऊन तो नमेदेत बुडून 
मेला, आणि तो सवे मांत बाज बहादुर याचा हाती ला- 

पुढ अकबर यार्णे ठागला'च अब्दुल्ला ८, स० 
रवान उझबेग यास पाठविले; त्याणे बाज ब- १५६१,९० 
हादुर याचा शेवटीं मोड करून टाकिला. नंतर 
कांहीं दिवसांनीं बाज बहादूर हा अकबराचा चाकरीत 
शिरला. अकबराचा स्वभाव उदार असे, त्यामुळें हा जि- 
कलेल्या शत्रेस आपल्या पदरीं ठेवी, तेणेंकरून त्यांना शेव- 

टीं असा उपजीविके'चा मार्ग सांपडल असे. 
आदम खान हा चाकरीवरूत दूर झाला, तथापि 

त्याचा दर्प मोडला नाहीं. पढें अकबराचा वजीराशी त्या- 
ची कांहीं स्पधा होऊन, अकबर बसला होता त्या खोली- 

जवळील दुसऱ्या खोलींत तो वजीर नमाज पढत असता 

व्याळा कटार भोसकून त्याणें मारून टाकिले, तो गोंगाट 
ऐकूच अकबर धांवून आला, आणि मथम आपल्या वजी- 
रास मारल्याबदठचा सूड आपल्या हाताने ध्यावा, असा 
यास डचळ भरला. परंतु याणे आपला क्रोध आवरून त- 
कवार म्यानांत घातली, आणि जेथें हा खून घडला, त्या 

उंच हमारतीवरूत त्या खुनी मनष्यास लोटून देऊन त्याचें 
पारिपत्य केठें. अब्दुछा स्वान हाहि माळव्याभध्ये तसा- 
'च॒ बेकेद झाल, त्यामुळें तो मांत घेतल्यापासून इृ*स० 
एक 'वषीचा आंत अकबरास त्यावर स्वतः स्वा- १५६२ हि« 
री करणें भाग आठे. अकबरासमोर तो उभा "*”*" 
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_ राहिठा, परतु त्याचा मोड होऊन तो पळा- 

र र ता, आणि गुजराथचा राजाचा आश्रयास जा- 
हि*स* ऊन राहिला. अकबराचा लटशकरांत दुसरे कि- 
"९९०१. तीएक उभझभेग सरदार होते,ते आदम खान या- 
ची दशा पाहून नाखुश झाले. त्यांस असा अंदेशा आला, 
कॉ हा पादशाह बाबराचा वंशज, त्यामुळें आमचा जाती- 
शी द्वेष करितो. तसेच हे व दुसरे कितीएक लश्करी सर- 

_ दार, आपल्या दरजाचा लोकांवर आतां शिस्त 
उक्षबेंग सर दिल झाले हे णि तसें. दारांनी बंड बसणार हणून हबालदिल झाले होते, आणि त 
केलें व्हावें या बुद्धीने त्यांणी बंड केलें. त्यांस खान 

__ झमान हा मिळाला आणि असफ् खान नामें 
दुसराहि मानकरी येऊन मिळाला. ब्रुंदेलखंडाचा सरह- 
ददीवर नमंदेचा कांडी गरानामक संस्थान होतें, तेथें एक- 
राणा राज्य करित असे, विजवर असफ् खान हा स्वारी | 
करूत गेला; व्याजबराबर तिणे युद्ध केलें, त्यांत तिचा फौ- . 
जेचा मोड झाला, आणि तिला पुष्कळ वार झाले; तेव्हा 
शत्रूंचा हाती न सांपडावें हणून तिर्णे आपणास कटारीर्ने 
भासकून घेतठे. तिचा खजीना मोठा होता, तो असफू 
खान यास सांपडला. तो बहुतेक त्याणें छपावून ठेविला 
व्या चाराचा पत्ता लागल्यामुळे, असफ॒ खान हा वर सां- 
पगतल्याममाणे, बंडवाले लोकांस मिळाला 

या बडवाल्या ठोकांबराबर दोन वर्षावर लढाई 'चाठली 
'होती, तीत कधीं जय होई, कर्धी मोड होई पुष्कळ सरदार 

___ केंद शरण येत, पुनः फितून बंड करीत. हे बंड बरेंच _.मोडठे हावे, . इतक्यांत अकबराचा भाऊ हकीम याणे पं- “धावर स्वारी केल्यामुळे, यास तिकडे जावे लागे 
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तिंकडींठ बंदोंबस्तास यास बरेंच महिने ठांगले. नंतर परत 
आल्यावर पाहतो तों बंडवाठे ठोक पुनः जोर धरून अ- 
योध्या व अलठाहबाद या सुभ्यांतील बहुतेक मांत बळकातू- 

न बसले. त्या वेळीं पावसाळ्याचा भर होता, तथापि क्षण- 
भर विलंब न लावितां याणें त्यांजवर स्वारी केठी, आणि 
गंगेपलीकडे त्यांस हांकून दिले; त्या वेळीं नदीस पूर आला 
होता, तेव्हां आपण निभय आहों असें त्यांस वाटलें होतें. 
इतक्यांत एके दिवशीं बादशाहाने त्या जलमय मदेशांतून मो- 

ढी मजल केली; घोडे व हत्ती यांजवर दोन हजारांहून कभी 
इंतक आपले बिनीचे लश्कर बसवून रात्रीचा महरीं गंगा 
पोहून गेला, आणि रात्रभर चूपी राहून सूयोदयाचा सुमा- 

-रास शत्रूंवर हला कारिता झाला. थोडकेसे घोंडेस्वार येत 
आहेत, असें बंडवाल्यांस वर्तमान होते; परंतु असा आपणा- 
वर एकदम हला येईल असा त्यांचा आवांका नव्हता. पुढें 
त्या ह्याचा पहिल्याच गुठींत, खान छझमान मारला गे- 
छा; आणि दुसऱ्या एका बंडवाल्या सरदाराचा घोडा मार- 
छा जाऊन तो धरला गेला. त्यामुळं त्या लोकांचा फोजेची 
मोठी संख्या होती ती फुकट जाऊन, ते अस्ता- वया 
व्यस्त झाले, आणि दाणादाण होऊन भयाभंगा वद करत 
स गेले. हा विलक्षण शोयांचा पराक्रम अक- अकबराने 
बरास'च साजे. थेणेंकरून हे सात व्ष चालठले- मोडल 
लें बंड याणें मोडून टाकिले | वि 

जेव्हां हुमायून मरण पावला, तेव्हां त्याचा लहान 
मुलगा भिक्षा हकीम हा काबूलचा नामधारी 
राजा होता. पुढे लवकरच वर सांगितल्याम- 

' मारणे त्याचा सगा बदकशानचा राजा मिझां 

काबूळाकडी- 
ल हकीकत, 
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सुलेमान याणे. स्वारी करून तो मुळक घेतला. त्यापासून 
अकबर याणे पुनः तो मछक परत घेतला, त्तथापपि तो पढे 

वास्तविक रीतीनें कधीहि अकबर याचा ता- 
माऊ शाहू. थ्यांत राहिला नव्हता. त्या राज्याचा कारभार 
नादा हकीम शाहजादा हकीम याची आई मोख्या हुशारीने 
धारी 5२. पाहत्त असे. तिला बाहेरीठ शत्रंपेक्षां तिचेच 

कीदं.  - स्वतांचे चजीर फितूरें करून बंडावे करीत, त्यां- 
....._._. पासून विशेष भीति असे. एके वेळीं अशा 
मकारचा बंडाव्यांतून विणें नकता'च आपल्या संस्थानाचा 
बचाव कला हाता; इतक्यांत उझ्बेगठोकांचा वरील बंडा" 
चा पूवा अबुल मचाठी व शफद्दीन या दोन अकबखचा 
सस्दारांनी नागोर एथे (इ०स०१५६१ झणजे हि*स०९६९त) 
बड कठ, आणि त्यांजवर पादशाहाची फोज आली तिचा 
पराजय करून दिलावर चाल केली. पढे त्यांस अकबरा- 
ने हृस्चून. खाविलें, तेव्हां त़े आपला बचाव करण्याकरितां 
सिथधनद उतरून सहिलेल्या फोजेसुद्धां क्राबलार 
जातत झाठ. तेथे वर सांगितल्याममाणे राज्याची स्थिति 
हाता, त्यामुळ त्यांचा चांगला सत्कार ज्ञाला 

मझा ह॒कांम याचा आईस हे लोक थेऊन मिळाल्या- 
वर, थाडक्याच दिवसांनी तिचे मन वळून [तिणे आपल्या 
राज्याचा सर्वे कारभार अबुळू मबाठी याजवर सोंपक्ता 
त्या, स्वकायसाधकाने मथम मधानगिरी चांगळी चाल- 
विठा, परतु बेगमेचा अधिकार नीट बसवावा हे त्याचा 

____ मनापासून फार दूर होते. त्याचे गरप्त हेत निराळेच होते 
- पुढे जेव्हां राज्यामध्ये त्याचा तर्कची फळा तयार झाली, ते- 

'झत्याणे मारकरी घाठून त्या बेगमेचा माण. घेतला, 
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आणि सवे सत्ता आपल्या हातांत आणिली. हु वतमान हो- 
तांच ह्कांम याणे मिझा छळेमान यास बोलाविले. त्याणें 
येऊन लढाई केली, तींत अबुल मवाली याचा पराजय हो- 
ऊन तो मारला गेला (इस०१५६३). पुढे जेव्हां मिझा सु- 
छेमान परत गेला तेव्हां लो आपला बांधव म याचा 

हवाठीं काबूल ठेविळासा करून गेला; परंतु वास्तविक पा- 
हता, त्याणी आफ्ला एक आ.श्रतित त्यावर पंतोजींसारखा टे- 
किला होता. त्याची हुकुमत फार त्रासदायक होऊन ह- 
कौमानें त्यावर उठावा केला, त्यांत पुढें सुलेमान याचा व 
या'चा तंटा होऊन त्यांत हकीम हरला, आणि यास सुलेमान 
याणे काबूलांतून हांकून त्गविलें. हे वर्तमान वरील उझंबेग 
सरदारांबराबर अकबराची लढाई 'चाठली होती, तिचा शेव- 
वचा वर्षी झालें; त्यापूवी अकबर याचा जसा हात चाले, 
तशी हकोम यास हा मदत करित असे; असं असतां, उझनबे- 
गलोकांचे बंड मोडण्यामध्ये आफ्ला भाऊ अगदी गंतून 
गेला आहे असे पाहून, आपला स्वार्थ साधण्याकरितां यार्च 
नुकसान करण्याचा हकीमार्ने एकदम निश्चय केला, आणि 
लाहोर बळकावून बहुतेक पंजाब हस्तगत करू. 
च घेतला. त्यास अकबर याणे हिंदुस्थानांतून (म याणे 
हांकून लाविटें,(नोवेंबर इ०स०१०६६). इतक्यां- स्वारी केली. 
त ल्या वेळीं काबूलांत मसंगवशात् हिताची घ- 
डामोड झाल्यामुळें, याचें काबूठास परत जाणें झालें, आ- 
णि तो मांत त्यास मिळाल्यावर व्याणें स्वस्थपणीं पुष्कळ 
दिवस तेथें राज्य केलें. | 

__ सुट्तान मिझो नामें मोगल वंशांतील शाहजादा 



क्व १ "५. क १" “18 ३४... 
सबळ एथोल सुभ्या*चे, काम त्यास सांगितळें. पढे वरील | मडाव 'वालठठे असतां, आणि उभझबेग सरदारांचा बंडाचा 

. मोड होण्यापूर्वी जिकडे तिकडे बखेडे झाल्याची संथि पाहून 
संबळ एथें त्यांचे चोघे मलगे, व तिघे पुतण्ये यांणी बंड 
करु. त्यांचा आयासाशिवाय मोड झाला, आणि ते गु- 

._ जैराथेत पळून गेले, तेव्हां त्यांपासून भीति अग दीं 
नाहीशी दिसूं लागली ( इ.स १ ५६६ ); तथापि 
"याणा युजराथत कळ पेटविली, तिचा शेवट उुजराथ'चे राज्य हाती आले तेव्हां झाला 

. वेरांठ बखेंडे चाठत असतां कितीए गोष्टी घडून 
आल्या, त्यांपासून सांगावयासारखे विशेष 

ना प ॥ाम झाले नाहींत; तथाावे त्या बेळी लोकां- ची स्थिति कशी होती ह त्यांवरून कांही 

क 

तें गजराथत 
पळाले 

दिसून येते 

राऊुद्न याचे बंड सुरू असतां, एका दिवशीं अकबर हा एका मसिद्ध पीराचा दर्शनास जात होता, तेव्हां वार्टेत अक तारदाज याचा लोकांत मिसळन 'चाठला दोता; तो राऊुद्दान याचा असें पढे समजलें त्या तिरंदाजाचा डो- -_ यावरून एक पक्षी उडन जात होता, त्यास मारण्याचा ___ निमित्ताने त्याणें बाण सज कडा, आणि एकदम हात - खाठी करून बादशाहावर नेम वरून बाण मारिला, तो माचा खांद्यांत अकिताएक तस्रू जाऊन रुतला जवळचा गले स "पासपकडले, आणि अकबर यास विनंती 



आणण त सागण्यापूवा यांचा शिरच्छेद करूं नये. परंतु 
'अकबर झणाला, कीं अशा जसंगीं जर तो कांहीं कबूल 
झाला, तर चोर सांडून सन्याशी सुळीं जाण्याचा विशेष 
संभव आहे. असें झणून याणें त्याचा शिरच्छेद कराविला. 
दुसऱ्या एका वेळीं खोजा मवजीम नामें अकबराचा, भा- 
इकडून, जवळ'चा सगा होता. त्याणें, क्रोंधांध होऊन, आ- 
पल्या बायकोचे अतिशय हाल केले. तेव्हां तिचा सोय- 
ऱ्यांनी अकबराची मार्थना केली, कीं त्याजवळ रदबदली 
करून तो आपल्या जाहगीरीवर निघून जाणार आहे तेव्हां 
बायकोला त्याणें तिचा आईजवळ ठेवून जावे असा त्यास 
कबूल करावा. . त्याममाणें एके दिवशा शिकारीस .जात 
असतां संधि पाहून मवजीम याचे घर दिल्डीजवळ होतें, तेथे 
अकबर भेटावयास गेला. परंतु त्या राक्षसार्ने याचा ये- 
ण्याचा उद्देशाचा तर्क बांधून अकबर घोड्यावरून खालीं 
उतरे, तो धांवत आपल्या जनानखान्यांत . जाऊन कटर 
मारून आपल्या बायकोचा माण घेतला, आणि ती रक्ताने 
भरलेली कटार खिडकीतून बादशाहाजवळचा लोकांत टा- 
कून दिली. पुढें अकबर घरांत शिरला, तो. मवजीम हा 
तलवार बांधून लढावयास सित्धच होता; त्याचा एका गुला- 
माने बादशाहावर तलवार टाकिली, परंतु थोडक्यांत नि- 
भावले आणि जवळचा लोकांनीं त्या गुलामास कापून का- 
ढिले, नाही तर अकबर मारला जाता. या त्याचा दुष्ट कमी- 
नी अकबरास संताप येऊन, मवजीम यास खालीं डोके व 
वर पाय करून यमुर्नेत टाकून द्यावें अशी याणें आज्ञा केली. 



पावला. 

एका वेळीं अकबर कूच करूत जात असतां स्थाने- 
श्वर एथे एक मोठी वार्षिक यात्रा होती; तेथे एका स्नाना- 
चा जाग्यासाठी हिदु बेराग्यांचे दोन मोठे मेळे चाठीममार्णे 
रकढावयास तयार झाले होते. मथम त्यांची सामोपचाराने 
समजूत करण्याचा सर्वे मकारें अकबराने यत्न केला; परंतु 
सर्व व्यर्थ गेलासें पाहून, याणें त्यांस ठढाई करूत निकाल 
करू देण्याचा निश्वस केला, आणि पुढे त्यांची छागलीच 
झटापटी ठागठी, ती आपण पाहत उभा राहिला. शेवर्शं 
एका पक्षाचा जय झाला, तेव्हां ते आपल्या शत्रूंची कतठ 
करून टाकितीऊ, ती न व्हावी, हणून आपल्या पाहर्याचा 
लोकांस त्या विजधी झालेल्या पक्षाचा गोसाव्यांचा आवर 
करण्याविषयी थार्णे हुकूम दिला, आणि यागमाणं लढाई बंद 
करून टाकिठी. 

याममाणें आपल्या राज्याचा रक्षणार्थ पूर्वीचा ठश्क- 
का री सरदारांबराबर व शीर शाहा याचा वंशजां- 

ज्य कारभार. बराबर अकबराचा लढाया झाल्या. इवक्यांत 
_ _.__. याचा उमरीची पंचवीस वर्षे गुजरूत गेठीं; प्र- 

रँतु तेवढ्या काळांत याणें आपले शत्र बाडुबलाने चुरडून 
 खकिठे होते, किंवा ळपेने वळवून घेतले होते. असं झा- 

मुळे परदेशांविषयीं विचार करण्यास यास फुरसुद सांपड- 
थम यांची दृष्टि राजपूत राजांचा मठकांवर गेली 

जा -बहारमछ याचें अकबराशीं नेहमी 



दास या दोघांसाहि अकबराने बादशाही लश्करांत मोठे 
अधिकार दिठे. | 

बहिराम याची सत्ता नाहींशी झाल्यावर ( इ० स० 

१५६१, हि» स« ९६९ ) अकबराने मारवाडावर फोज पा- 
हविठी, आणि मीत्तेनामक मजबूद क्रिया घेऊन, तेथील 
लोकांस हात दाखविठा; परंतु त्याममाणें पुढे याचानें पुरा- 
वा झाला नाहीं. नंतर चितूर ऊके उदेपुरचा ., 
राण्यावर याणें शस्र धरिले. त्या वेळीं बाबर १५६७६८ 
याचा मतिस्पर्धी राणा संग याचा मुलगा उदय- ह" * 
सिग हा चितूर एथें राज्य करित होता, तो दुबंठ 
होता. जेव्हां अकबर स्वारी करून जवळ आला, तेव्हां 

तो चितूर सोडून गजराथचा उत्तरेस जो पहाडी व जंगली 
मठुक आहे, तिकडे निघून गेला. तो नाहींसा झाल्यामुळं 
किल्ला लवकर हातीं आठा, असे नाही. कारण उदयसिंग 
गेला, तरी जयभछनामक एक भोठा शूर व बुद्धिमान सरदार 
मजबूर फोजेसहित किल्ययांत होता. हा किल्ला पूर्वी दोन 
वेळा मसलमानांनी घेतठा होता, तथापि तो आहेपर्यंत आ- 
पल्या राज्यास भय नाहीं अशासारखा मेवाडचे राजपुत 
त्यास मानित असत; त्यामुळ अकबरास, बाहेर खंदक खणून, 

मोख्या तजविजीने व बेताने चाठ करावी लागली. हा वां- 
कडेतिकडे खंदक खणून, त्यांतील मातीचे आधाराकरितां 
ढींग करित असे, आणि टोपल्यांत माती भरूत एकावर एक 
रचित असे. याचा खंदकांचे वर्णन फरिरिस्ता याणे सूक्ष्म 

२.९ | 
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रीतीने केठें आहे; ते अवांचीन काळचा खुरोपखंडांतील खं- 
दकांममाणेंच बहुतकरून होते. असे खंदक पाडून मोचे उ- 

- भारून किल्ला पाडण्याकारेतां तोफा सुरू करण्याचा अकब- 

राचा इरादा नव्हता; फकत सुरूंग पाडण्याकरिता तटाजवळ 

जावयास मिळावे अशी याची मसठत होती. त्याममाणें दो" 
हो ठिकाणीं याणें सुरुंग पाडठे, आणि फोजेची तयारी करूत 
सुरुंगांस आग घातली. भडाका झाला ह्मणजे हला कर- 

णाऱ्या लश्कराने पुढे घसरावे, असा संकेत होता; तो एक | 
सुरुंग मात्र उडाला होता, त्या खेंडारांतून एक टोळी जात. 
असतां दुसरा सुरुंग उडाला; तेणेकरून दोनहि टोळ्यांतील 
पुष्कळ लोक मेले गेळे, आणि सर्वोस दहशत पोचून ते सर्व 
हा करावयास आलेले लोक लागलेच पळून गेले. | 

____. नंतर अकबरास वेढ्याचें काम पनः सरू करावें ला- | 
- मल्ल. पुढें मसंगवशात् एका रावरीस आपले खंदक पाहण्या- | 
_स जात असतां जयभलछ हा किल्यावर मशालीचा उजेडारने : 

_ आपल्या मोचोजवळ येऊन कांहीं दागदुजीची देखरेख करित 
आह, अस अकबर याणे पाहिल; तेव्हां लागलीच त्यावर 

नेम धरूत याणे स्वहस्ते गोळी मारली, ती देववशात् त्यास 
" मस्तकात लागून तो मरून गेला... आपला शूर सरदार मेला 
र्से पाहून किल्लेकऱयांची हिम्मत खचली, आणि आपल्या 
नेहेमींचा वेडेपणाजमाणें वेडेपणा करून जेथ किल्ला शवूंनी 
फोडला होता तीं खेंडारीं सोडून देऊन ते किलटर््यांत निघून 
' गेठे, आणि तेथे चालीममाणें मोज्या समारंभाने जीव देण्या- 
चा निश्चय करिते झाले. नंतर त्यांगी जयमलछ़ याचा मेता- बॅर.सवे स्रिया जाळंन गाकेल्या, आणि सवे परुष मु- 

".॥ हाठून मरण पावण्याचा संकल्पाने किललयांतून 
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बाहेर निघाले; मग तटावर कोणी अटकाव करण्यास नादी 

यामळे ससठमानठोक वर चढून आले होते त्यांणीं त्यांस 

मारून टाकल. त्या वेळी आठ हजार ठाक मल गेठे, अ- 

सें राजपतांचा हकीकतींवरून समजते, आणि याहूनहि पु- 

ष्कळ लोक मेले गेठे, असे ससलमान ग्रंथकार 

वर्णन करितात. याम्रभारणे राजधानी नाहींशी , ६८ या. 

काठी, तथाथि तो राणा रानांमर्ध्येंच स्वतंत्र रा- चे. दि*्स% 
हिला. पढे ( बहुधा इ*स२?१५७८ झणजे हि० वो 

स ९८६ मध्यें) उदयसिंग याचा मुलगा रा- 
णा प्रताप हा गादीवर असतां, कोमुलनेर व गोंगृंद नामे 

त्याचे मजबूर किल्ले मुसलमानांनी घेतले; तेव्हा त्यास का- 

'हीं वेळपर्थैत सिठठनदाकडे पळून जावें लागलें. परंतु तो रा” 

जा शूर आणि उद्योगी होता; आपल्या बापासारखा नव्ह- 

ता; त्याझुळें त्याणे निग्रह करूत, अकबर मरावयाचा पू- 

वी आपला बहुतेक मेदान मुठुक परत घेतला, आणि उदे- 
पुरनामक नवी राजधानी वसविली. तेथे त्यांचे वंशज अ- 

द्यापि राज्य करित आहेत. सवे राजपूत राजांचा घराण्यां- 
पैकीं याचा घराण्यांतील राजांनीं माव दिछीचा बारशा्हा- 
शीं शरीरसंबंध केला नाहीं; आणि दुसर्या राजांनी थव- 
नांशीं संबंध केल्यामुळें ते बाटले असं मानून त्यांजबराबर- 
हि यांणी संबंध तोडून टाकिलेला आहे. 

असे संबंध व्हावे, ह अकबराचा मनांतून फार असे, 

(४) दोन हजार लोकांनी आपल्या स्वतांचा बायकामुलांभे, 
हात बांधून, जसे कांही आपण शत्रूकडील बंदीबानू घेऊन जात आहो 

असें दाखवून, जी मुसलमानांची फोज हृला करून आली होवा, तांतून 

निघून गेल, आणि अशा विलक्षण युक्तीने आपला बचाव . कारेते जाळे. 
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आणि यापुढे जे बादशाह झाले व्यांणींहि बहुत कालपर्यंत 
ती चाल तशीच ठेविली होती. जयपुर व मारवाड या दोन 
घराण्यांतील खुद याचा दोन राजपूत राण्या होत्या, आणि 
याचा वडील पुत्राचे जयपुरचा एका राजकन्येशी लम झालें 
होते. अशा संबंधांमध्ये नवऱ्यावर बायकोचे वजन साहजि- 
कच पडत असे. ॥तिचा मुलांस मसलभानी आईंचा पार्टी क्षा- 
सल्या मजममाणंच गादांचा हक्क असे, आणि एकंरराखार्जी 
हा संबंध अगदा बराबरीचचा नात्याने होई, तेणंऊरून आप- 
ठी ज्ञाति भ्रष्ट होत्ये यामळे अशा संबंधांचा त्रास न येतां, बा- 
इशाहाचा ऊुटुबांत मोठ्या अजून सोयरीक होत्ये असें वाटूं 
छागून सव राजपतलोक लवकरच त्याची इच्छा करूंठाग- ! 
8. टुसऱर््या वर्षी अकबर याणें रतनभोर व कॉऊंजर हहे 
"जडूद पहाड किल्ले घेतठे. त्यांतून रतनभोरचा किल््या- 
वर अकबर स्वतः गेंडा होता. पढ एका मसंगी हा जादपुस- 
चा सरहद्दांवर गेला असर ऊ वृद्ध संजा माठरेब याणे 
आपडा दुसरा मुल्या आपल्याबदल भेंटावयास पारवित्त. . 
इ० स« सत आपला अपनान झाठा असं अकबरास 

१५५००३० वाटून यास क्रोंध आठा, आणि याजकडे काँ- 
कद. ह वाजवा रातीने धनापणा नसतां याणें त्या- 
इ० सं चे तेशांतांठ धाकव्या घराण्याचा बिकानीरचा 
श्श्ण १९० राजा रायसिंग यास जोदपरचा मठक कागदप- 

कानशा बक्षीस कर्त दिला; तथापि रायासग 
सहा मुक मिळाला नाही. पुढे मालदेव मरण पावर 
श्यावर, त्याचा मुलगा शरण गेला; तेव्हां त्याजवर अक- 

अततशय रूपा करून त्याचा मोठा सन्मान केला 
. ज्ञ ण दुसर मोडे साहस करूत 

वन 
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रण पावल्यावर, त्याचा पुतण्या दुसरा महमूद हा ह 
राजा झाला. तो मरण पावल्यावर त्याचा प्यारींतील ऐत 
माद खान नामें एका हिदु गरलामानें महमूदाचा हणून को 
णी एक मुलगा पुढें करून त्याचा नावाने राज्य चालविर्ले 
त्यास [तसरा मुझ्षफ्फर हणतात. या ढोंगी आगंतुकास 
जेंगीझ खान नाभ दुसऱया एका सरदाराने अडथळा केंला 
जा भिझांलोकांनी पूवी इ० स० १५५६ त बेडावा केला अ- 
सें सांगितठे आहे, ते पळून येऊन याचाच आश्रयास राहि- 
छे होते. पुढे त्या मिर्झाठोकांची मिझाज अकटोविकट वा- 
डून त्यांचें व त्यांचा आश्रयदात्याचे भांडण झालें. त्यांत 
कांही वेळ त्यांचा जय झाला; परंतु पुढ जेंगीझ याणें त्यां- 
स गुजराथेतून हांकून ठाविल्यावर, अकबराने इ० 
स० १५६८ त व्वितूर घेवठें. त्यानंतर लोकरच, त्यांणी 
माळवा बळकावण्याचा यत्न केला. त्या वेळी अकबर 
याणें त्यांवर लागलीच फोज पाठविली. परंत तिथे कांही 
कारण लागले नाहीं; कारण इतक्यांत जेंगीझ स्वान यास 
कोणी मारेकरी घाठून मारिले. त्यामुळें गुजराथेत गोंधळ 
झाठा अशी संधि पाहून, आपले कांहीं कार्य साधेल तर 
पाहवे या हेतून ते मिझाठोक गुजराथेत परत गेले. हे 
घखेडे इ० स० १५७२ पर्येत एकसारखे धुमसत चालले होते 
तेव्हां बादशाहा याणें गुजराथ आपल्या ताब्यांत घेऊन सवे 
मांतांतील अब्यवस्था मोडून टाकावी अशी ऐतमाद स्थान 
याणे अकबर यास विनंती लिहन पाठविली, त्याममाणे 



तवून टाकण्या 
वेढा दिला. 

राहिले होते, ते थोडक्या लोकांनिशीं. निस 

जार शत्रू 
आणि त्या वेळीं याचे म 

अकबर पुढं गेला, ता याची व एक ह 
समर गाठ पडली; 



मोठा पराक्रम करूत अकबराचा माण वांचविठा, आणि 

शेवटीं याची फत्ते केठी. तथापि शेवटी ते मिझाठोक 
आपल्या लश्करांत जाऊन मिळाले. पुढे त्यांची वाताहत 
होऊन दशा झाल्या; एक गजराथेंत मारला गेठा; बाकीचे 
मुख्य मिक्ा उत्तराहदुस्थानांत शिरले; आणि नागोराजव- 
ळ राजा रायसिंग याचा हातून पराभव पावून संबळ एथ 
आपल्या पूर्वीचा ठिकाणीं गेले. तेथून त्यांस हांकून ला- 
विल्यावर त्यांणीं पंजाबमांतांत ठूठ केली, आणि पन: सि 

धुनदाकडे पळून गेले. क्षेवटीं ते बादशाहाचा सरदारांचा 
हातीं सांपंडून मारले गेळे. त्या मिझोषेकीं एक हुसेनना- 
मक गुजराथतून खानंदेशाजवळचा डोंगरांत ., १. 
पळून गेला; तेथे त्याची कोणी वास्तपुस्त न १५७३, ज- 
पाहतां ता तसाच राहिला होता. याजमाणे ४४ 
कांहीं महिनेपर्थत राहून, गुजराथदेश आपल्या १८१, सपफ्फ- 
ताब्यांत आणून अकबर आग्यास परत जाता "च? ? 
झाला 

___ हा आपल्या राजधानीत जाऊन एक महिना झाला 
नाही तां यास कळलें. कीं मिझां हुसेन हा पन: गुजराथॅ- 
व शरा, आणि त्यास मागचा राजाचा एक मख्य सरदार 
मिळून, त्यांणी बादशाहाचा फोजेस स्वतांचा सांभाळ कर- 
ण्याचाच पचाइईत पाडिली इतक्यांत पावसा ळाहि सुरू. 

साझा होता, पेणकरुन यथास्थित तयारीनिशी फोज नेणें हु 
अशक्य होऊन गेले होतें; परंतु अकबराचे चांचल्य व 
पार हा [वशेष असत, त्या वेळीं याणें स्वतः तिकडीठ 
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कर'च मुख्यत्वेंकरून मोठमोठे तिन शे सरदार ठोक सांडण्यां- 
वर बसवून स्वतः निघून गेठा. याणें अडचणीचे दिवस अ- 
सतांहि सवा दोन शें कोशांची मजल इतक्या त्वरेने मारिली, 
को आप्रा सोडल्यापासून नवव्या दिवशी आपले ठोक 
जमवून तीन हजार लशकरानिशीं जाऊन शत्रूस तांड दिलें. 
बंडवाल्यांपेक्षां याचें लश्कर अगदीं कमी होतें परंतु बादशा- 
हाची स्वारी वेताळासारखी अकस्मात् आल्याने ते आश्रर्य- 
चकित झाले. तशांत ते एका शहरास वेढा देण्याचा का- 
मांत गुंतळे असून त्यांतीठ किलेकर््यांनीं येऊन त्यांवर हलला 
केला होता; त्यामुळें अकबर याणें जरी अविचाराने एका- 
एकी हा केल्यामुळें पूर्वाममाणेंच पुनः याजवर बेतली होती ग्ग्य तथापि शेर री याचा जय झाला; दोन्ही बंडवाठे 

आणि तिकडील पुरा बंदोवस्त करूल स्वस्थ 
ता झाल्यावर अकबर आख्यास परत आठ. 

क, शै क त 
की मती कक. :] 

(५) ही लढाई सुरू होण्याचा पूर्धा अकबर हत्यारें बांधून तयार 
होत असतां, एका राजपूत राजाचा लहानसा मुलगा मोठी चिठखत घाळून 
तयार होना. ती चिलसत त्याचा सक्तीचाहेर बजन होती, त्यामुळें तिचा 
भाराने तो चूर झाला होता. तेव्हां अकबराने एक आपला तलम पोंबाक 
देऊन त्याचा मारी घेतठा, आणि दुसर्या राजाला पोषाक नाहींसा पाहून 
ती जड स्कामी राहिलेली चिळलत अऊवरानें त्यास घालावयास सां- __ गिवठी. हादुसरा राजा स्वा तरुण राजपताचा बापाचा प्रतिस्पर्था हो- 

:. क्;-झणून त्यास आपल्या बापाचा चिळसतीची अशी वाट झालीसे पा- 
ताप आला; .आणि बादशाहाने ने दिलेली चिलखत त्याणें फाडून टा- 



शिश झाल _ चंगालप्रांता- 
तत दुसऱ्या शीर शाहाचा प्राजय श्यावर, यर स्वारी 

कांहो बहारमांत याचा ताब्यांत आठा होता. केली. 

खाकी तो मांत, व त्याचा पूर्वकडील सर्वे देश 
तसाच जिकावयाचा राहिला होता. 'हुमाधून परत रा- 
ल्यावर येण्याचा पूर्वीच सुट्तान आदिली याचा कारकी- 
दीत बंगाल्यांत बंड होऊन, हा वेळपर्यंत तेथें अफगाण रा- 
जे राज्य करित होते. सांगव दाऊदनामक राजाची कार- 
कौ चाठ होती. त्याचा वजीराने त्यास पदच्य॒त करून 
टाकण्याची जवळ जवळ मसलत आणिली होती. पुढे त्या 
हाड वजीरास दाऊद याणे मारून टाकविठें, तेणेकरून रा- 
न्यांतल्या राज्यांत कलह माजला. 

या बखेड्यांची संधि पाहून अकबर याणे दाऊदाक- 
हून आपणास खंडणी देण्याची कबूळलात करूत घेतटी. पुर्ढ 
थोडा तेळ स्वस्थता झाली असे पाहून त्या पाऊलबुद्धि 
राजाने पुनः स्वतंत्र होण्याचा डौळ घातला. तेव्हां ही सं- 
धि नीट आहेशी पाहून बादशाह्य त्यावर स्वतः स्वारी करू- 
न गेला. त्या वेळी पावसाचा येंभ चालला असतां, अक- 
बर आम्याहून निघाला; आणि आपला सामानसरंजाम व 
कांही लशकर असे यार्णे गंगायमनेवरूत जलमार्गाने पाड- 
विठे. हा वहारमभांतांतून जात असतां, बडुधा कोणी 

सांगितले, हा आपला अपमान केला त्याविषयी अकबर यिरोष बोलला 
नाही; तथापि इतर्के हणाला, की माझा सरदारांस स्यतांपेसषां विशोष संक- 
टांत पाशाबे असे मी होऊं देणार नाही; याजकारेतां जर नुह्ली चिलखत 
मे धाठाळ तर मीह चिठ तती रिबाय लढाईस जाईन. 



"॥ ७०5" 4--स आपट सरदार ववून, आपण 
स्वतः आख्यात माधारा गेला. 

बेंगालमांत थोड्या आयासानें हाती ठागेरू अर्से यास 
बाटले होते; परंतु तसें झालें नाही. दाऊद हा मथम आं- 
वढ्यामांतांत पळून गेला. तथापि त्यारणे पढे दोन वेळा 
बादशाही फोजेशीं टकर देऊन तिठा हटविले. शेवटी त्या- 
चा मोड होऊन त्यास बंगालचा आखातापर्यंत शवूंनी हांकू- 
न ठाविठें. तथापि त्यामध्यें सामर्थ्य होते, त्यामुळें त्याणें 
तह करून आंविढ्यामांत हा आपणा स्वतांकारितां राखून 
ठेविला. ( राजा तोडरमछ नामें जा अकबराचा मसिद्ध म- 
धानार्ने महसूळाविषयी बंदोबस्त केला, तो या लढांदेत एक 
मुख्य सरदार होता ). पुढे तह झाल्यावर तो व दुसरे सरदार 
ठोक स नेले, आणि एक मोठ्या हुययाचा 
सरदार बंगालचा सुभेदार करून ठेविला. पूर्वी त्या मांता- 
'ची राजधानी गोड ऊर्फ ककनोती ह्मणून होती; ती सोडून 
तेथील राजांनी दुसऱ्या ठिकाणीं गादी नेठी होती; अ- 
कबरा'ंचा या नवीन सुभेदाराने पुनः आपलें ठाणे गोड एथे 
नेलें. तेथील हवा न मानून तो मरण पावला. त्यामागून 
अकबराने जो सुभेदार नेमला, त्याणें आपलें काम ताब्यांत 
घेतलें न घेतलें, इतक्यांत दाऊद याणें पुनः लढाई सरू करू- 
न बंगालमांत घेतला. तेव्हां बादशाहाचा ठोकांस एका 
ठिकाणी जमून बहारभांतांतून कुमक येण्याची वाट पाहात 

गले. पुढे लढाई झाली तींत दाऊद याचा पराज- 
तो मारल गेल. . तेथपर्यंत बहारमांतांतील रोग्स 

ह 

श्रे 

1) क 



4 कि कासा व. ह क ३ ३ क क 

केला; तेव्हां तो किछा शेवटी याचा स्वाधीन ., स. 
झाला. याजमाणे बेंगाठ व बहार हे मांत पुनः १५७६ हि* 
दिल्लीचा राज्यांत मिळून, हिदुस्थानामधील "* *“ 
अफगाण राजांचे परं वाटोळे झालें. 

. बंगाल व बहार यांत स्वस्थता राहण्याजोगी त्या मांतां- 
ची स्थिति नव्हती. दक्षिणेस डोंगरी व जंगली मठ 

न ट्_ ८2. बपेगालमाता- क; उत्तरेस मोठे पहाड, व विस्तीण अरण्ये; आणि च स्थिति. 
समुद्रकिनाऱ्याजवळ चिखलट पाणथळ जमीनी 
व त्यांत आणखी जंगले; या सवे ठिकाणांतून बंडखोर लोकां- 
स निर्भय लपून राहण्यास जागा होती. तशांत लोकांमध्यें 
बेदिली उत्पन्न होण्यास कारणेंहि थोडी होती, असें नाही. 
बँंगाल्यांत पूवी मोगलांचा अम्मल बसला नव्हता; तो अ- 
फगाणांचा वसाहतीनें भरून गेला होता; आणि उत्तराह्विदु- 
स्थान मोगलांनी घेतल्यावर जे अफगाण त्यांचा चाकरीत 
राहत नसत, ते बंगाल्यांत येऊन राहत. त्यामुळें एर्थे अफ- 
गाणांची संख्या फार वाढून गेली. तशांत मठुकाची अस्व- 
स्थता असल्यामुळे जे मोग सरदार बंगाल्यांत येऊन राह- 
त, त्यांचें फावे. ते अफगाणांचा जाहगीरी बळकावून त्यां- 
चे उत्पन्न आपण खात, आणि बाकीचे उत्पन्न लश्करी का- 
माकडे लागे असा हिशेब देत. जेव्हां अक- 
बरानें महसूला'चा मोठा बंदोबस्त केला, त्या सु- सर मक 

. मारास बँगाला खालसा झाला होता; तेव्हां ते- ड केलें. 
थील सुभेदारास हुजूर खजीन्यांत रसद भरणा 
करण्याचा हुकूम गेठा, आणि सर्व जाहगीरींचा सक्त तपास 



स आपले साम्य किती आहे हँ चांगठे माहित होर्वे; त्या- 

मुळें अकबराचे हे नवीन कायदे त्यांगीं न माजून, मथम 
बॅंगाल्यांत, व नंतर लवकरच बहारांत बंड केलें. याममाणे 
आपण मिळविलेला सर्वे मडक जाऊन तीस हजार लोकांचें 
मोठें ठशश्कर आपणाजराबर ठढायास तिद्ध झालें आहे, अस 
अकबराने पाहिठें. मथम पुष्कळ वेळा पादशाहाचा ठश्क- 
इ० स० राचा मोड झाला, त्यानंतर अकबराने राजा तो- 

१५५०५हि० डंरमलछ़ यास तो मांत घेर्यास पुनः पाठवून दिले. 
०१८०. त्याणें मथम बराच बंदोबस्त केला; त्यांत हिदु 

. जभीनदार छोकांजवळ त्याचे वजन असे, त्यामुळे त्याचें 
साधले. पुर्ढे दिछीचा वजीराकडून कांहा पेक्याचा 

| का - भरणा करण्याचा बाबर्दीत भासदायक  आलठीं, व्या- 
मुळें पुष्कळ लोक कितून गेले; त्यांत बंडवाल्यांशिवाय दुस- 
रे सरदारहि गेले. शेवरी तोडरमछामागून अज्ञीझ्ञ ऊर्फ 
अझीम स्थान याची नेमणूक झाली. त्याणें पुष्कळ सरदा- 

- रांस लांचा दिल्या; लश्करांतील जा अफगाण व मोगललो- 
_. कांकडे पूर्वीचा जाहगीरीचा जमीनी होत्या, त्या त्यांचा पनः 

चालू केल्या; आणि याममाणें तं बंड सुरू झाल्यापासून ति- 
सऱया वर्षांचा अखेरीस समाप्तीस गेले. 

वर सांगितल्याममाणें मोगलांचे आपसांत क- 
लह लागठे, अते पाहून दाऊर खान याचे जुने 
अफगाण आक्नित हेहि रिकामे बसले नार्दीत 



णि थोडक्याच दिवसांत आंवढ्यामांत व बददेवानमांता- 
जवळील दामोदरनदीपर्येत मुळुक घेतला. वरील बंड 
मोडल्यावर अझीक्ष परत गेला होता; तेव्हां ही नवीन लढाई 
चालविण्यास राजा मानसिंग यास अकबरानें काबूला- 
हून पाठविठळे, जो मठुक अफगाण बळकावून बसले होते, 
त्यांतच तो शिरठा आणि हल्ली जेथें कलकत्ता शहर आहे, 

_ तेथें पावसाळची छावणी देऊन राहिला. पुढें त्याचा फो- 
जेतल्या एका मोख्या टोळीचा शवूंनीं पराजय केला, आणि 
तिजवरील मुख्य मानसिंगाचा' मुलगा होता, त्यास केद 
करूलन नेलें. याममाणे त्याची स्थिति बरीशी दिसिली नाही; 
इतक्यांत देववशात कुत्तू मेला (इ« स० १५९० ), आणि 
त्याचा मुलाचा कारभार इसा पाहे लागला. इसा हा शहा- 
णा व अल्पसंतोषी होता. कुत्तूचा मुलास आंवढ्यामांत 
देऊन त्यांणीं पादशाहाचा आश्रयाने हणजे रयतेसारखें वा- 
गावें असा. मानासिंग याणें त्याजबराबर वकर ठराव 
केला. पुढे दोन वर्षीनंतर इसा मरण पावला. त्याचा मा- 
गून जो कारभारी झाला, त्याणें जगन्नाथाचा मोज्या दे- 
वाल्याचें उत्पन्न जप्त केलें, तेणेकरून सवे लोक त्याचा 
चास करू. लागले. ही त्याची चुकी पाहून अकबराने 
आपलें कार्य साधावयाकरितां पुनः फोज देऊन मार्नास- 
गास पाठविलें. त्याणें बंगाठचा सरहद्दीवर अफगाणांचा 
पराजय करून त्यास कटकमांतांत हांकून लाविलें. 
आणि कित्येकांस जाहगीरी देऊन व किव्येकांवर सक्ती 
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परत जाता झाला. जातांना वार्टेत सिधुनदावरील मख्य 
तरीचा कांडावर याणे एक किल्ला बांधिला 
आणि त्यास अटकबारनशी असं नाव दिलें 
तो अद्यापि अटक या नावान मप्तिद्ध आहे. 

गुजराथ'चा राजा मुझफ्कर शाहू याणें आपली गा- 
दी सोडल्यानंतर तो अकबराचा स्वारीबराबर 
आग्यास आला. तेथे त्यास कांहीं दिवसपैत 
दरबारामध्येच ठेविलें होते. पढ अकबराने त्यास 
जाहगोरी करून दिलो, आणि तेर्थे राहण्यास त्याप्त परवा- 
नगी दिली. त्याममार्णे तो तेथें इ० स० १५७३ पासून 
१५८१ पयंत राहिला, व त्याविषयी पढे कांहीं अंदेशा आ- 
छा नव्हता. अकबराने या मसंगीं मोठे पोट करून मुझ- 
फ्फर खान यावर जे उपकार केठे, व असंच दुसर्याहि 
मसंगी जें आदार्य केळे, त्याजदूळ याला पुष्कळ मायाश्रत्त 
करावे लागे. पुढे गुजराथेंत नवीन फितूरें होऊन, पूर्वी 
चा बंडाव्यांतील शीर सात फुलादी नामें एक मुखराणी 
याणे उत्तराहदुस्थानांतीठ ज्ञाहगीरीवरूत पळन यावें 
अणि आपल्या जन्या राज्याचा धनीपणा 
घ्यावा, अस मझफ्फर यास बोलावणं पाठविलें ८ वि 
पुढें बंड झाले, त इतके वाढले, कीं बादशाही स. (८« 
फोजेस माघारे घेऊन गजराथेचा उत्तरेस पाटण 
एथे पडून राहवे लागलें. इकडे मझफ्फर शाह याणें अहम- 
दाबाद, भडोच, आणि बहुतकरूत सर्वे गुजराथमांत हस्त- 
गत करून घेतला. त्या बंडाचा बंदोबस्ताकरितां बहिराम 

2 अट काथा ॥कि- 

हा बाधला 

गजरा थेंती- 
ल बंड, 
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सर ९९२ 9 मोहरम, काठिवाडांतील बहुधा स्वतंत्र झालेल्या अशा 
राजांचा आश्रयास जाऊन राहिला. व्याणें 

मिझा खान याचे हल्ले परतवून पुष्कळ वेळा आपलें राज्य 
परत मिळविण्याविषयीं यत्न केळे, परंतु ते निफेळ झाले. 
इकडे तो जेर्थे पळून जाऊन राहिला होता, तेथें मोगलांनी 
त्यांचा पाठलाग करण्याविषयीं पुष्कळ मयत्न केले, परंत 
कॉण्या वेळी यांचा जय व्हावा, कोण्या वेळीं त्याचा 
जय व्हावा, असं पुष्कळ वेळ 'चाठून उभय पक्षीच नकसान 
भात्र फार झाले; शिवाय दुसरा कांहीं पारेणाम झाला नाहीं. 

एका वेळी, इ० स० १५८९ त अझीझ याणे कारे- 
वाडचा दक्षिणेकडील समुद्रकिनाऱ्याप्यत चाळ करून मो- 

. ठी लढाई मारंलीं; तींत सांगावंथासारखां जय मिळाला ना- 
ही, व पुढे मोगठलोक माघारे निघन गेले. यानंतर 
चार वषांनी, आणि मूळ बंड उत्पन्न झाल्यापासून बारा 
वषांनी मझपफ्फर शाह हा वसाहतीचा मांतांत लट करंण्या- 
करितां आला होता, तेव्हां तो धरला गेला, आणि पढे त्यास 
आपया एथे दरबारांत नेत असतां, वाटेंत त्याणें वरूयानं आ- 
पा गळा कापून माण दिला 
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इ० स०. १५८६ पासून अकबराचा 

मरणापर्यंत झालेली वर्तमानें. 

मझप्फर शाह पळून गेल्यानंतर अकबर हा दक्षि- 
णेतील राजांचा तंद्यांत ( इ*स०१५८५ पासून ) जर 
पडूं लागला. याचे यत्न मथम सिडीस गेले ना- सिर्णेती ठी 
हीत; त्याविषयी सविस्तर हकीकत पुढें सांगित- कारभारांत 
ली नाईल; दरम्यान याचा उत्तरेकडील राज्या- लागला 
चा कारभार'च यास पुरेसा झाला. 

इ० स० १५८६ मर्ध्ये यांचा भाऊ मिर्झा हकीम मरण 
पावला. त्यांचा मुलुक आपल्या ताब्यांत घेण्या- बराने 
स यास कांहींच अडचण पडली नाही. परंतु इ- तिंधुनदावरी- 

तक्यांत त्यास वतमान लागठें कीं उझबेगलोकां- 3 ७5७ 
चा खान अब्दुछा याणें मिझञां सुलेमान यास 
बदक्शानमांतांतून घालवून दिलें. तो खान पढे चाल क- 
रूल येईल या भीतीनें बहुधा याणें स्वतः काबूलावर स्वारी 
केली; परंतु अब्दुछा खान बदकूशान घेऊन स्वस्थ राहि. 
ला, आणी अकबरानेहि तो आपला वडिल्गालित मलुक परत 
घेण्याचा यत्न न केल्यामुळें कांही तंटा झाला नाहीं. या 
वळी बादशाह उत्तरेचा पहाडांजवळ गेलेला होता. त्यांतील 
बहुतेक मुलठुक याचा ताब्यांत आला होता, तेणेंकरून (तिक- 
डी बाकीचे मांत घेण्याचा ठोभानें ) याणे नवीन लढाया 



हेत; खालचा सपाट देशांत खिडींतून 
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रस्ते आहेत, त्यांचा खाली पहाड फार तुटठेठे असून खाठून 
मोख्या नद्या वेगार्ने वाहत आहेत; पुढे जेथे काश्मीरांत उत» 
रावयाची वाट आहे, तितक्या उंचीचा पवतांतीलठ भाग 'च- 
डून गेठे, झणजे तेथें एका कतूमध्ये बफ पडून कां्टी वाटा 
अडतात, आणि कांहीं ठिकाणी तर पर्ढे जाण्याचा रस्ताच 
बंद होतो. 

या मकारचा काश्मीर देशांत फार माचीन काठापां- 
सून 'चोदाव्या शतकाचा आरंभापयेत पुष्कळ दिवस हिदू 
राजे राज्य करित होते; आणि कदाचित कधी कधीं तातार 
राजांचीहि सत्ता असे. पढे तो मुठुक एका आगंतुक मुस- 
ठमानाचा हातांत सांपडला. तेव्हांपासून, अकबर स्वारी 
करून गेला तेथपर्यंत, तेथे मसलमानच राजे सत्ताधारी हो 
ते. त्यांचा कुटुंबांत आंतल्याआंत कलह चालले अशी सं- 

धि पाहून या साहसी बादशाहास तो देश घेण्या- _, ८.८ 
ची इच्छा उत्पन्न झाली; आणि अटक एर्थे रा- १५८५,ह* 
हत असतां इ० स०« १५८६ मध्ये मिझो "**१" 

(9) संस्कृतांत राजतरंगीणीनामक काशमीरदेशाचा इतिहास 

लिहिंठेला आहे. संस्कृत माषेमध्यें एवढाच इतिहासपर ग्रंथ आहे, अशी 

याची भ्रसिद्टि आहे. हा चार ग्रंथकारांसा झिंहिलेला आहे; त्यांतून पईिल्या- 
नें आपला भाग हृ० स० ११४८ त लिहिला आहे, परंतृ त्यांत पूर्वीचा इ- 
तिहासकारांचा ग्रंथांतील बचे सफाईने दिळे आहेत, त्यावरून त्याचा 
लेख खरा असेल असा भरवसा बसतो. सर्य इतर इतिहासाप्रमाणें या 
ग्रथाचा पाहिळा माग दुंतकथांनी भरलेला आहे, परंत इ० स० ६०० चा 
सुमारापर्यंतचा बिना व त्यांचा तारिखा हळू हळू मिळत्या आणलेल्या 
आहेत; आणि या वर्षांपुढील सालवारी अगर बराचर आहे 



४७६ हिंदुस्थानाचा इतिहास, भा«्६ 
सुठेमानाचा मु्गा शाह रोख मिर्झा(जाला अब्दुल्ला स्वान 
याणे बदळशानांतून घालवून दिल्यावर तो अकबराचा चा- 
करीस राहिला होता, तो ) व आपला मेहुणा जयपुरचा 
राजा भगवानदास, यास त्या देशांतील धनी आपसांत भां- 
डत असतां तो आपल्या तोंडांत टाकावा झणून याणे पार- 
विले. 

हे ळकर जाऊं लागलें, तेव्हां मार्गीत त्यास वर लि- 
हिठेल्या अडचर्णीनीं हरकत झाली; त्यांतून बफांमुळें वि- 
शेष झाली; शेवर्टी जा एका नाक्यावर काश्मीरचा राजा- 
आ पाह्रा नव्हता, त्या मार्गाने ते त्या देशांत शिरछे; तथा- 
पि ता मुळक नापीक, आणि पहाडांतून त्यांत मनष्यांची 
गति हाणे कठीण, त्यामुळें त्यांची सामय़ी खपून गेठी, आ- 
णि पुढे राहिठेल्या अडचणी त्यांस फार भारी दिसून आ- 

सरदारांनी त्या वेळचा काश्मीरचा अ- 
बराबर तह केला. त्यांत त्याणे अकबराचे वर्च- 

स्व कबू केळे, परंतु बादशाहार्ने आपल्या मांताचा कार- 
भारांत हात घालूं नये असें ठरविठे. अकबराने हा करार 
नापसंत केला, आणि दुसर्या वर्षी मोठी फोज पाठविली; 
तिणे बरेंच काम केलें. त्या वेळीं काश्मीरामध्यें आंतल्या- 
आंत तेटे लागलेले होते; आणि जा नाक्याने अकबराचे ल- 
शकर त्या मुलुकांत जावयार्चे, त्याचा संरक्षणार्थ जे छोक 
रोवेेले होते, त्यांतहि ते तंटे धुमसत होते. पुढें अकबराची 
फोज जातांच, त्यांतून कांहीं लोक या फोजेस मिळाले, 
आणि बाकीचे आपलें ठाणें सोडून राजधानीस पळून गेले 
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अकबराने दिल्लीचा दरबारांतील उमरावलोकांचा पायरीम- 
माण ठेवून बहारमांतांत मोठी जाहगीर लावून दिली. यानंत- 

र नवीन घेतलेल्या मुठकांतील मोज मारण्याकरितां अकबर 
काश्मीरास गेला, आणि पढे सगळ्या कारकीर्दीत आणखी 
सगळा दोन वेळा हवेकरितां हा त्या मांतांत गेठा होता, परंतु 
अकबरानंतर जे पादशाह झालेते ह रम्य स्थळ पाहून दर 
उन्हाळ्यामध्ये मोठ्या मीतीने हवा खाण्यास तेथें जात अस- 
त. अद्यापिहि एशियाखंडांत,अथवा किंबहुना सवे जगामर्थ्ये- 

हि, काश्मीर ही अतिशय रम्य जागा अशी मख्यात आहे. 
अकबरानं जी काश्मीरावर वरील स्वारी केली तिळा 

कांहीं कारण नव्ह्ते. ती संपल्यानंतर याणें पे पान्येकडी 
शावराचा तळवटासभावती पहाडी मुळुकांत जे हे- पमाण 
शान्येकडीक राहणाऱ्या कुळींतील अफगाण रा- रावर लढा- 
हतात त्यांवर स्वाऱ्या केल्या;त्या करण्याचे कां- 
ही कारण होते; परंतु त्यांणी हटाय़हानें यार्शी टकर दिली, 

त्यामुळें त्यांत अकबरास विशेष ठाभ झाला नाहीं 
वरील तळवटाचा विस्तांर मोठा असून त्यांत पीकहि 

अपार होते. त्या जमीनीमरध्ये हिदूस्थानांतील 
सुपीक जमीनीचे गुण असून, पश्चिमेकडील सम- णांबा जती 
शीतोष्ण देशांतील पष्कळ अन कूलताह तेथे चव त्यांचा 

आहेत. त्या मंदेशाचा उत्तरेस हिडूकुशनाम- २८ 
क मोठा पर्वत आहे; पश्चिमेस सुलेमाननामक 
उंच पहाड आहे; दक्षिणेस खेबरनामक त्याहून सखल 
गर आहे, त्याचा विस्तार सुलेमान पहाडापासून सिध 

नदापयंत आहे; एवढ्या चतुःसीमेतील मठक हा अफगा 
णांचा खास मुठकांपिकी सुमारे दहावा हिसा आहे. एथील 
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अफगाणांत मोठें आहे, आणि बाकीचा अफगाणलोकांचचा त्यांवरून नमूना घेण्याजोगे असे ते आहेत. पेशावर मां- ताचा तळवटाचा उत्तरभागाचाहि त्यांचा देशांत समाविश होतो, आणि तेथून पुढे हिडुकुशनामक बाने आच्छादित शालेल्या पववेतापर्थंत त्यांचा मळ छागत गेला आहे. 
त्यामर्थ्ये १५७ पासून २० कोशपर्शत ठांबीचा, व तितक््या- 
च रुंदीचा कांहीं खिंडी आहेत. त्यांचा दुबाशूस दुसऱ्या' 
खिंडी छागत गेल्या आहेत. त्या खिडींचीं तांडे अगदी अ- 
रंद होत आलां असून, त्यांतून कित्येकांचा परिघास मोठमोठे 
उच तुटलेले कडे आहेत; अथवा कित्येक रानांमध्ये, आणि अदब्य अरण्यांम्ध्ये गुडूप होऊन गेल्या आहेत. त्या सवाचे सोंदयं व हवा काश्मीराचा शोभेची व हवेची बरोबरी करि- तात. अशा मुठुकांत कोणी शत्रु आला असतां तो अग- दीं गोंधळून जातो, आणि त्याला अडचणी पुष्कळ येताव.. 
परंतु तद्देशीय लोकांस एका 1 तून दुसऱ्या खिडींत जाण्या- | चा वाटा. माहित असतात, आगाणि रस्ते मळठेले नसतांहि त्यांना मार्ग उमगून काढतां येतात, त्यामुळें त्यांस सहज 
इकडून तिकडे जातां येतें. या देशांतील मूळ लोक हिवु होते. :___ शे.माचीन काळ्चा पारोपामीसादी छो कांचे वंशज होते अस अवते. , त्यानंतर अलीकडे कांही जातींचा अफगाणलो- [.येऊ.न त्यांस जिंकून गुठामांसारिखे केलें होते, अणि 

रर प्रार् १५० बबीवर कंदाहार जिवळून यअुसफक 



चा मठुक घेतला. याममाणे त्यांचा मुठुक असून, त्यांची 
सत्ता पुष्कळ लोकांवर असे, यामुळें त्या खुसफझेऊाकांस 
आपल्या श्रीमंतीचा गर्वे असे. शिवाय ते पहाडी लोक, 
त्यामुळें त्यांस स्वातंच्यांचा अभिमान साहजिकच असे. 
त्यांतून त्यांचें राज्य लोकसत्ताक असे, त्यामुळें त्यांचें मान 
जरा विशेष वाढलें होते. त्यांचा दर एक कुळाचा वंशप- 
रंपरेचचा मुख्य सरदार असे; तथापि जेव्हां स्वस्थता असे, 
तेव्हां ते आपल्या जातीतील लोकांचे अभिमाय घेऊन दु- 
सऱ्या जातींचा लोकांस कळवीत. याशिवाय त्यांस दुसरा 
कांही अधिकार नसे. मत्येक गांवचे लोक आपआपला 
आंतील कारभार पाहात; कज्जाकफावती झाल्यास त्यांचा 
पंचाईतीने निकाळ होत असे; आणि कांहीं तरी कारणास्त- 
व बहुधा हमेशा गांवचा चावडीवर लोकांचा सभा भरत अ- 
सत; शिवाय ठोक आरामाकरितांहि येऊन चावडीमर्थ्ये 
बसत असत. तसेच कोणी पांथस्थ येणाऱ्या जाणाऱ्यास 
अथवा दुसऱ्या कोणी गुहस्थास नजवानी करावयाची झा- 
ली, तर ती तेर्थे करित असत. त्यांचा जमीनीचे सारखे 
विभाग केलेले होते, आणि ते तसेच सारखे राहवे हणून 
त्यांचे पुनः पुनः विभाग करित असत. हे अफगाण आप- 
ल्या हिंदु रयतस चांगल्या रीतीर्ने पाळीत, परंतु त्यांजकडे 
कांही राज्यकारभार नसे; हे लोक आपल्या रयपेपेक्षां 
देखणे असत, व तशीच त्यांची रीतभातहि त्यांहून 'चांगठी 
असे. | | 

दक्षिगेकडील सपाट देशांत व सखल डोंगरी मुलकांत 
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सुठेमानी पर्वेतांत जे कांहीं जातींचे अफगाण राहत असत, 
त्याचा मुठुक अधिक डोंगरी असून सुसफझेलोकांपेक्षां ते 
कमी सुधारलेले होते. बाबर बादशाहानें या ईशान्येकडी- 
ल दुसऱ्या अफगाणांस आपल्या ताब्यांत आणण्याचा यत्न 
केळा, आणि तो थोडासा सिद्ध झाला होता; परंतु सुसफज्ञे 
ठोकांशीं त्याचें कांही चालले नार्ही; त्याणे त्यांची समजूत 
पाडण्याचा यत्न केला, व त्यांचा मठुकांत जेथें त्याची गति 
झाली, तो मुळुक ठुटूनहि टाकिला; परंतु सर्व व्यथ गेळे. 

सांमत या लोकांशीं अकबराचा तंटा चालण्याचे का- 
रण उत्पन्न झाले, तो मकारः-- पूर्वी पुष्कळ वषीवर या 
कुळीचचा अफगाणांमध्ये एक तऱ्हेचे वेड भरलें होते; सांमत 
झदनामक एक पुरुष आपणास पेगंबर असं ह्णवूं ला- 

गला; त्याणे वराण टा कून देऊन या जगामध्ये सवंत्र डु 

श्वर आहे, सवे वस्तूंचे तत्व तोच आहे, त्याशिवाय दुसरे 
कांही नाहीं, तो सवे पूजेचा घरास करितो, आणि लोकांनी 
उपोषणादि हट्योग करावे हें त्यास आवडत नाहीं परंतु 
त्याचा पूर्ण अवतार असा मी पेगंबर आहे, याजकरितां मा- 
झा सर्वे आज्ञा लोकांनी प्णपणें मानाव्या; असे नवीन मत 
तों भतिपादिंत असे. आपल्या पंथाचा लोकांनीं पाखंडी 

_____ लोकांचा जमीनी घ्यावा व मालमत्ता बळकावावी अशी 
_.___ त्याणें आपल्या शिष्यांस आज्ञा केठी; आणि काळंकरूल | पुथ्वीर्चे तुल्लांस राज्य मिळेल अर्स त्यांस तो सांगूं लाग- 

भज *पफ्थाचे. ठोके ठवकरच पष्कळ जमले. ते 
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डांमध्ये आपला अम्मळ बसविठा आणि जवळचा झणजे 

त्याचे मंकरणे पुष्कळ दिवस इतके माजले, कीं त्याचा बँ- 
दोबस्त करण्याविषयीं पादशाहॉस यत्न करणें भाग आलें. 

सं गर्व विशेष असे, आणि शिष्यमंडळीचा त्याजवर 
अतिशय भरवसा असे; यामुळें त्याणें समोर मेदानामध्ये पा- 

र 

न त्रासार्ने मरणं पावला. | 
हाडे खणून काढून एका लहानशा तारवबांत घालन 

ते तारू आपल्या जिलबीस फिरविण्याचा क्रम चालविला: 
परतु त्यांचा पहाडी मठुकाचा सरहद्दीपलीकडे त्यांची वि- 
शेष भीति नव्हती. पढे इ० स० १५८७५ चा सुमारास त्या. 

चा ठहान 

य 

बंदोबस्त 

४१ 





मिंळाठा. पुढे अकबराने त्यांस आणखीहिं कुमक पार- 
विली, नाहींतर दोघांचानेहि मिळून ही लढाई पुढें 'चाठ- 
वडी नसती 

ही फौज आल्यानंतर त्यांणीं लढाई पर्ढ चालविली 
बीरबठाचें व झेन खानार्चे वांकर्ड होते, त्यामळे झेन 
खान याणें पुष्कळ रीतीर्ने निषेथ केठा असतांहि अफगाण- 
लोकांवर सवे फोजेनिशीं एक निकराचा हछा करावा, अ- 
सा त्यांगीं निश्चय केला. तो ठराव झाल्याभमाणे ते पहा- 
डांत 'जाठून गेळे,. तो ठळवकरच त्यांना एक कडीण घाट 
कॉंगळा. तो बीरबल चढून गेला, परंतु माथ्यावर जाऊन 
पाचला, तौ त्याचा साऱ्या दिवसाचा थकलेल्या लश्करावर 
छफगाणांनी मोळ्या झपाठ्याने हल्ला केला; तेव्हां त्याचा 
फौजेची वाताहत होऊन जास जशी वाट फुटली, तिकडून 
ते ठोक खाठीं सपाट मांतांत आले. . जझेन स्वान घाटाचा 
पयथ्यांसं रॉहिंला होता, त्यांवरहि त्या वेळी अफगाणी 

कांनी हला केठा; परंतु त्याणे ती राव व दुसऱ्या दिवशी 
कांहीं वेळपर्यत आपला शर्तीने बचाव केला. नंतर न्या दो- 
म्ही सरदारांनी मुक्काम करून आपले फुटलेले लश्कर एका 
ठिकाणीं मिळविले. मग शतरूंबराबर तह॒ करावा असं केन 
स्वान यार्च बोलणे पडठें,परंतु बोरबठ त्याचे काहीच सांगि- 
तलेले ऐकेना. शेवटीं अफगाणलोक आपल्या फोजेचवर रावी- 
स छापा घाटून आपला पुरा नांश करणार असें बीरबठास 
बतैमान लागल्यावरून झेन खान याची सल्ला घेतल्याशिवाय 
तो आपले ठोक घेऊन निघाठा, आणि खालचा सपांट 
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पोविर्ठे असावें. कारण तो वरील खिडीचा नाक्यावर 
पोचला नाही, इतक्यांत सर्च बाजूनी अफगाणलोकांनी त्यास 
घेर्छे; बाणांची व दगडांची वृर्टटि करुत त्यास जेर केले; आणि 
पहाडांवरूत नागव्या तरवारी हातांत घेऊन त्याचा आश्चर्य-. 
चकित झालेल्या फोजेवर ते तुटून पडे. त्या वेळी आप- 
ल्या फोजेंत व्यवस्था राखण्याचे जे याणे यत्न केले, ते सर्व 
व्यथे गेले; याचा सर्व ठश्करास पळ सुटला, आणि घाटा- 
मर्थ्ये माणस, घोडे, व हत्ती, यांची एकच गर्दी होऊन गे- 
ली; तेव्हां बीरबळाचा ठशकराचा मोड होऊन अफगाणां- 
नीं मोठी कतल केली; त्यांत बीरबल व पुष्कळ नामांकित 
सरदार मारठे गेठे, इकड झेन खान मेदानामर्थ्ये होता, 
तथापि त्याचीहि दशा कांही त्याहून चांगली झाली नाही. 
तो परत येत असतां अफगाणांचे तीरंदाज, बरकंदाज, व 
गोफीणवाळे, असे थव्यांचे थवे त्याचा सभोवार मिळालेले. 
असत; त्यांतून हा दिवस होता तों बराच निभावून परत. 
चालला होता; पुढें राच पडली, तेव्हां कांहीं वेळपर्यंत त्या 
छोकांनी त्याजवर हल्ला केला नाही. त्यामुळें त्याला कि- 
चित् विसावा मिळाला. इतक्यांत “ अफगाण आले!» 
अशी आवाईइ उग्ली, तेव्हां त्या रातीचा अधारामध्यें त्याचे 
छोक अस्ताव्यस्त होऊन त्यांस पळ सुटला; त्यांत पुष्कळ 
टोक मेठे, व त्यांहूनहि .अधिक लोकांस धरून शनी केद. 
छेड. झेन खान हा पायांनी निघून मोड्या श्तैने अटके 
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मेत मुळींच सांपडलें नाहीं, त्यामुळें तो अद्यापे केदेंतील 

लोकांमध्ये जीवंत आहे, अशी आफवा निघून ती. लोक 

खरी मानं लागले. . अकबरानेंहि त्या गप्पेस उत्तेजन दिलें 

तेणेकरून पढे पुष्कळ दिवसांनंतर एक धुतारा तें नाव धारण 

केरून उत्पन्न झाला. हा दुसरा बीरबल दरबारांत पा'च- 

ण्याचा पूर्वीच मरण पावला; तेव्हां आपला दोस्त वारला 

हणून बादशाहाने पुनः सूतक धरिले. बीरबलामर्थ्ये वो- 

स्तविक योग्यता होती; आणखी मनमिळावू गुणाहि त्याम- 

ध्ये होते, त्यांमुळे बादशाहाची त्यावर इतकी मर्जी बसली 

त्याचे संभाषण मोटे मनोरंजक असे, आणि त्याची पुष्कळ 

समयोचित भाषणें अद्यापि हिदुस्थानामध्ये चाठत आहेत 

वरील अनर्थ झाल्याचे वर्तमान बादशाहाचा ठश्क- 

रांत पोःचतांच सर्वास धास्ती पडली, तेव्हां बादशाहाने राजा 

तोडरमछ याचा हाताखालीं शाहजादा मुराद नामे एक 
ऑपंला मलगा देऊन अफगाणांची पुढे चाल बंद करण्या- 

करितां ठश्कर देऊन पाठविला. पढे पहिली धास्ती नाही- 

शी झाल्यावर, शाहजादा मराद यास परत बोलावून घेत. 

छे. आणि तोडरमलछ़ व राजा मानसिगहेत्या फोजेचे 
मख्य करून ठेविले | 

_ _ स्वसफक्षेलोकांचा मथम लाग साधला त्यांमंभाणे प- 
ढं कांहीं करण्याचा त्यांणी उद्योग केला नाहीं. तोंडरंमल 
व्र मानसिंग यांणी त्यांचा देशामध्ये निरनिराळ्या ठिकाणी 

हाणीं देऊन किल्ले बांधिळे, आणि सपाट देशामध्ये त्यांची 

शेतकी बंद केठी. या योगाने ते लोक अगदी रराव न कारंता 





पहाडांत व एका वेळीं उझबेगलोकांचा अब्दुछानामक 
खान याचा दरबारांत पळून जावे लागलें; तथापि तो हमेः 

शा परत येऊन पनः हल्ले करित असे. शेवटी त्याणें इ० स० 
१६०० मध्ये बरीच बळकटी करून गजनी हे शहर हस्तगत 
करून घेत'ठें. जछाठाचा हा शेवटचा पराक्रम; पर्ढे त्यास 
रोकर'च मोगलांनी शहरांतून हांकून काढिले; त॑ शहर पुनः 
मिळविण्याचा त्याणें यत्न केला, त्यांत त्याचा पराजय हो- 
ऊन त्यास वार झाले; आणि तो पळन परत जात असतां 

त्याचा पाठलाग करूत तो निर्भय स्थानीं पोंचण्याचा पूवी 
शत्रूंनी त्यास गांगून मारूत टाकिले 

पढें जहान्गीर व शाहजहान या दोन पादशाहांचा 
कारकीदीत हें धर्मयुद्ध जलाल याचा गादीचा अधिकाऱ्यांनी 
ालविले होते; शेवटी रोशनथेठोकांचा उत्साह नाहींसा 
झाठा, तथापि अफगाणांचा स्वतंततेविषयींचा होष जसा 
पूर्वी होता, तसाच राहिला. कारण स्वतंचतेची इच्छा ही 
अफगाणांस साहजिकच होती, तिठा रोशनये यांचा मता- 
पासून मुळींच विशेष सहाय झाले नव्हते. पढें ओरंगक्ञेब 
बादशाहाचा कारकीदोत इंशान्येकडीलठ अफगाणांपासून 
जितकी भीति उत्पन्न झाली, तितकी पर्वीकधीं च पडठी नव्ह- 
ती; तसेच खुसफकेलोकांवर मथम मोगळ बादशाहांकडून, 
आणि पुढे इराण व काबूल एथील पादशाहांकडून पुष्कळ 
हल्ले आले ते सवे त्यांणीं परताविले; आणि अद्यापिहि व्या 
भांडखोर लोकांनी आपली स्वतंत्रता तीळभर कमी होऊं 



चा. इति 
घडथाल्यांस केरासारखे झाडून 

पाल करून टा 

रिता व इंशान्वेकडील 



रदारांस अडचणी पडून, त्यांचानं त्याजवर हलछा करवेना 

आणि त्ते इतका जवळ असल्यामुळें वेब्याचेंहि काम चाल- 
वेना. अशा अडचणीमरध्ये बादशाहाने इशारी करून उम- 
रकोटाचा वाटेने दुसरे ठश्कर पाठविलें. तेणेकरून त्या सरदा- 
राची तारंबळ झाली,आणि तो जें ठाणें धरून राहिला होता 
त्यामुळे जो त्या सरदारास फायदा होत होता तो नाहींसा 
झाला, आणि थोडक्या'च दिवसांनीं त्यास सवे मठुक बाद- 
शाहाचा हवाली करावा लागठा. त्याची बादशाहाने चां- 
गली तजवीज केली, आणि, आपल्या उदार ., स. 
रीतीममाणे, त्यास आपल्या राज्यांतील उमराव- १५५९२ हि०. 

छोकांत मोठी पदवी दिली. १७१३०००, 
वरील लढाईत सिधदेशचा राजाजवळ पोतुंगीस ल- 

शकर होते, आणि शिवाय सरोपीयन लोकांममाणे पोषाग 
केलेले २०० एतदेशीय लोक होते, असं अकबरनाम्यांत 
केहिलेठे आहे. यावरून हिदुस्थानामध्ये हीचा रीतीचे. 
असे हे पहिले “ शिपाई ” असे म्हय्लें पाहिजे. 

_ त्याच अधिकार््याजवळ एका किल्ल्यावर आरबी 
फौज होती, असें वर्णन आहे. या आरबी लोकांस पुढे 
पुष्कळ राजे फार चाहून आपल्या लशकरांत ठेवूं लागले, 
परंतु हे मथमचेच; या पूर्वी कोठें अशी आरबी फोज ठेवले- 
ठी माझा पाहण्यांत आठी नाहीं 

हमायूनान विश्वासघाताने कंदाहार बळकावल्याव- 
र्, इराणचा शाहानं ते परत घेण्याविषयी पष्कळ कंदाहार पर 

यत्न केले; परंतु मथम त्याचे कांही चालले त घेतलें 



४& "७. & की & ७६. बहे ७ के ही. दु चेही आुश्ळे . 

हि तसेच बखेंडे उत्पन्न झाल्यामळे अकबराः चेहि' त्यांममाणे 
फावल, कदाहार एथील इराणी सरदारांची आपसांत भां- 
डणे ठागली; त्यांतून एक हिंदुस्थानांत पळून आठा, आणि 
इ० स*  रौंवर्टी सवे लोकांची दृष्टि इकडे ठागंलठी; त्याम- 
9५९५, ६० ळे अखेरीस अगदीं बार मारल्याशिवाय कंदा- 
"* १२५०). हारे शहर व मांत ही दोन न्ही मोगलांस 
मिळाली 

अकबराचा या कतीने इराणचा बादशाहाशीं याचें 
कांही विपुष्ट पडले नाही. एरवी पष्कळ दिवस इराणचा व 
दिल्लीचा दरबारांमध्ये दोस्तींचा व्यवहार बंद पडला होता; 
परचु शाह अब्बास यांस त्या वेळीं डराणांतच काम पष्क- 

| क तपा ंबेगॅळोकानीं जयन्द २ र ण्यास व्यास अ- 

कबराचा सहाया'चे अगत्य होतें; त्यामुळं त्याणे दोन्ही दर- 
चारामध्ये पुनः स्नेहभाव आरंभिठा, आणि आपल्या हातां- 
तून गेठेठे कंदाहार पुनः घेण्याची संधि केव्हां येईल ती वो 
वस्थपर्णी वाट पाहव राहिला; परंतु ती अकबर भरे तोप- 
आती नाही. क्या 

मार्गे सांगितल्याममार्णे काबूलाचा इशान्येकडीठ अ- 
उत्तरिदु- फॅयाणठोकांबरोबर जी अकबराची लढाई 

.....__. स्थानाचा चालली होती, ती सांभत पहाडी मुठकांत मांज 
क 

यास्तव कदाहार मांत मिळाल्यामुळे 

वि चे असधुनदापठीकडीर वेंशपरंपरेचे सवे रा- 

चा स्वाधीन झाले. इकडे इ स« १५९२ मध्यें 



11 त 1 "का ४ ण्ळा लाकठला हाता; आंव- 
अ्थामांत ताब्यांत आल्यामुळें सर्व बंगालदेश सर झाला हो- ता. इ० स० 9१५९३ त मुझफ्कर शाह मेल्याभुळें गुजरार्थ- 
तोल सर्वे बखेंडे संपे होते; उदेपुरचा राणा मात्र स्वतंत्र रा- 
हिला होता, परंतु बाकी राजपूत रजवाडे जे पूर्वी द्वेषधारी 
मांडलिक असत, ते अकबराचे मीतींतीठ व उपयोगी आ- 
श्रित होऊन गेछे होते यामभाणे त्या सुमारास सर्व उत्तर- हिडुस्थान याचा ताब्यांत आल्यामुळें नर्भदेपरथत्त उत्तरेकडीर 
जेवढा देश याचा सत्तेखाली आला होता, तेवढा कोणत्याहि 
पर्वीचा राजास माप्त झाला नव्हता. 

_ यानंतर अकबराने दुक्षिणेमध्यें राज्य वाढविण्याचे 
मनांत आणिलें. पूर्वी इ« स० १५८६ चा सा- दिण 
छी अहमदनगरचा चोथा राजा मूर्तेशा नि- स्वारी. 
जाम शाह राज्य करित होता. त्यास वेड लागलें याकरितां राज्याचा कारभार करण्याचा आपणास हक्क असावा ह- णून त्याचा भाऊ बुऱ्हाण भांडं लागला... त्याचा पक्ष अ 
कबराने स्वीकारून त्याचा मदतीस माळव्यांतून एक ठशक- 
र पाठविले; ती स्वारी फसली, नंतर बुऱ्हाण हा कांही वर्षे 
अकबराचा आश्रयास राहिला होता. मागून त्याचा भाऊ 
मेल्यानंतर, दु« स १५९२ त अकबराचा मदतीशिवाय 
बुऱ्हाण यास त्याचें वडिकाजित राज्य मिळाले; परंतु त्यांत आपसांत कलह चालले होते, आणि त्याचे शेजारी विजा- अुरकर राजे-यांशीं ठढाई चालली होती. पुढे थोडे दिवस राज्य करून बुऱ्हाण मरण पावला, तेव्हां हे सर्व बखेडे अ- 'थिकरच वाढले, आणि इ० स* १५९५ त अहमदनगर एथ 



अ १. हि हँ "६ श्री.॥).. 

गितली; तेव्हां त्याचा बोलावण्यावरून शाहजादा मराद ग 
जराथेंतून फोज घेऊन दक्षिणेंत आला; आणि स्वानिखाना 
न मिझां खान माळब्यांतून ठश्कर घेऊन आला. दोघांचं 
फौजांचा मिलाफ अहमदनगरापासून थोड्या अंतरावर 
झाला. इतक्यांत जा सरदाराने मोगलांस बलाविरे 
होत. त्यासच राजधानीतून जावे लागलें; आणि 
तेथें बहादुर निजाम शाह नामें मुलगा गादीवर बसून 
इ०स० ५१५९५ त्याची आत चांद बीबी इची संत्ता चार 
नोबेंबरचा सु- झाली; ती आपल्या लहान भाचाचा तर्फे 
20५७ ३. ने कारभार करित असे. हिदुस्थानाम 

! ळू असेरचाअ- ध्ये जा मोल्या मख्यात रित्रया होऊन गेल्या 
स्थांमध्य ही एक नामांकित होती. मोगल: 

'छोक येतात असे तिला समजतांच तिणें आपला संगा वि 
चांद बोबी. जोपुरचा राजा याची समजूत पाडिली, आणि चांद बी 

कहे | __ दुसऱ्या पक्षाचा लोकां्घेहि एकदिल केलें. 
मोगलूलोकांची सत्ता वाढल्यापासून सववीस एकसारखेच 
'भय आहे, याकरितां या वेळीं तरी सर्बोही मिळन त्यांशी 
रुढांबे असं तिर्णे समजाविले. तिथे बोलणें इतके त्वरित 
िर्णे अहूमद- पे ले, की नेहंगनामक एक हबशी सरदार 

__ “नगराचे सरस-( जी वरील चार फळ्यापैकीं एकीचा मख्य 
_ केले, तो: होता तो.) लागळाच तिला मिळण्यांकरिता 

क .उनिचाला; आणि  अहभदनगरास मोगॅलॅलोक 
कमहेत, तो. त्यांतून रस्ता काढन आंत शिरला 



येत होते, त्यास जाऊन मिळाठे. या तयारीमुळें शाहजा- 
दा मराद हा ते शहर घेण्याविषयी अधिक उत्सुक झाला 

त्याणें मोड्या क्षपाल्याने वेळ्यांचे काम 'चचालविठे, आणि 

वटाखाली दोन सुरुंग पाडले; परंतु चांद बीबीनें, कामगारां- 
ची स्वतः देखरेख करून, आणि बाकीचांममाणे आपणहि 

संकटे भोगून, उलट दुसरे दोन सुरुंग लावले. तेणेकरूत यांचे 

सुरुंग फुकट गेले. नंतर मोगलांनी तिसरा सुरुंग पाडिला, 
आणि तो लटका पाडण्याची शत्रु तजवीज करीत तो 

पुर्वीच उडविला; तेव्हां आंतून उलट सुरुंग पाडित होते, ते 
त्या भडाक्यानें उडून मरून गेठे; तटास मोठें खिंडार पडले, 

आणि त्याचा रक्षणार्थ जे ठोक होते त्यांस अकस्मात दह- 

शत पडून तेहि, आपले ठाणें सोडून जाऊन, जे शत्रूंचे लोक 

हला करण्याकरितां येत होते, त्यांचा रस्ता खुला करून ठेव- 

ण्याचा बेतांत होते, इतक्यांत चांद बींनी, भराचठखत अंगां- 

तत चढवून, तोंडावर पदर, व हातांत नागवी तवार घेऊन 

धांवत आली; आणि त्या लोकांस थांबवून, आणि मोगलां" 
"का पहिला हला हटवून, जो जो इठाज त्या ठिकाणी हो- 

ण्याजोगा होता तो तो करूत, त्यांजबरोबर ठछढत राहिठी; 

तटाखाठचा खंदकांत जी लोकांची गर्दी झाठी होती, तिजवर 
तिणे बाण, दारू, व दुसरे ज्वालाग्राही पदाथ यांचा पूर 
सोडिला; तोफा लागू केल्या; आणि गोळ्या व तीर यांचा 
चाऊस पाडिला; इकडे समोरचा दरवाजावरील किल्लेकऱर््यां- 

नीं मोठ्या निग्रहाने टकर मारिली; यांममाणे सायंकाळपर्यंत 
४२ 



पाहून सवे किलेकरी व गांवचे ठोक, यांस रणो 
ला; आणि तिणें रात्रभर आपला उद्योग व हिम्मत हीं क 
मी केलीं नाहींत, त्यामुळे दुसरा दिवसे उजाडलातां तं खे 

न डारें बुजवून नवे सुरुंग पाडल्याशिवाय त्यांतून वर ठश्कर 
| जाऊं शकणार नाहीं, इतका तिणें उंच तट तयार केठा, 

मांगलांचा दृष्टीस पडल. इतक्यांत तिचे सहाकारी राजे 

मून जवळ येत चाठले होते, आणि जरी | 
ही लढाईची तयारी जास्त होती, तथापि एका लढाईचा प 
रिणामावर भरवसा ठेऊन, आपले सर्व अर्थ जोखमांत घा. 

छावे अशी त्यांची इच्छा नव्हती. इकडे आपण जो 

त्यांचे आयुष्य थोर्डे आहे, 

न्न आक चा. क आ - बक क इ. 

१ र < फेबर- होता, तो तिणे बांदशाहाचा हवाली केला; आणि 
आराचा सु- दोघांचा तह होऊन उभय पक्षांचे ठोक 

क्क 

बीवी मोठी लोकभि 

झमोगठलो क्क 

क 

त घालन मारे. आणि शेवटी; जेव्हां 
क. टा 



चाँद बीबीर्ने महम्मद खान नामें सरदारास आ- चुरू होऊन 
पला पेशर्वां सणजे मख्य मधान नेमला होता. सब द्लिणे- 
न्याणें तिजवर फितूर करून शेवर्टी शाहजादा ह 
मुराद याजवळ मदत मागितली. त्या वेळीं मुराद याचें 
बऱ्हाडमांताचा सरहद्दीविषयीं दाक्षिणचा राजांबरोबर भांड- 

ण चाललें होतं; पढे उभय परक्षींचे लोक लढाईस तयार झा- 
छे, आणि पूर्वीचा तह होऊन एक वर्ष झालें नाहीं तो पुनः 
जाजंती ठश्कर मिळवून त्यांणीं मसंग केला. 

या वेळीं स्वानंदेशचा राजा आपणास अकबराची 

रयत असं ह्मणवित असे; तो मोगलांचा पक्षास , स. 
येऊन मिळाला, आणि गोवळकोंड्याचा राजा १५९*चा 

विजापुर व अहमदनगर एथीक राजांस आप- प पत 
ल्या लश्करानिशीं येऊन सामिल झाला. त्यांचा १५१७ चा 

लढाई गोदावरीचा कार्टी झाली; ती दोन दिवस- जानपआरीत 
पर्यंत मोंग्या 'झपांग्याने चाठली होती; परंतु तींत कांही 

शेवट झाला नाही. आपला जय झाला असे मोगल- 

लोक ह्ाणं लागले; परंत त्यांणी पुढे पाय टाकला नाहीं 
याममाणें त्यांचा मोड झाला असे पाहून, आणि शाहजादा 
मुराद व खानि खानान यांचें वांकर्डे पडल्यामुळें दोघांसहि 
अकंबराने परत बोलाविले. वरील इतिहास लिहिणारा 

(४) पेशवा ह्मणजे अग्रगण्य अथबा नायक ( नाइक ); हा कि- 

तांब ब्राह्मणी राजांचा बेळी प्रथम चाळू झाला. पुढें सातारचा राजाचे 

ब्राह्मण प्रधान, जांणी पुष्कळ बर्षेपर्नेत मराठी राज्य चालविळे, त्यांस 

च्रेशवे ह्मणत; त्यावरून या किताबाची विरोष मख्याति झाली आहे. 



यास दूर करूल अरूर लागल्यास लश्कराचें आधिपत्य घ्यावे 
हणून दक्षिणेत पाठविलें. नंतर त्याणे लिहन पार्गवल्याव- 
रून, आपणास स्वतः दक्षिणेत गेठे पाहिजे अशी अकर 
बराचा खातरा जझाठी, झणून सिधनदाजवळील देशांत चोदा 
अकबर पै राहिल्यानंतर इ० स० १५९८ चा अखेरीचा 
स्वतः दसि- सुमारास हा पंजाब सोडून निघाठा, आणि इ० 

। "डळ. स० १५९९ चा मध्याचा अगोदर नर्मदेवर येऊन 
ठेपला. हा येण्यापूर्वी च दोठताबांदेचा मजब्द किछा मोंग- 
छांनी घेतला होवा;तसेच दुसरेहि पुष्कळ पहाडी किल्ले सुमारें 
त्याच वेळीं त्यांचा हातांत गेठे होते.. पढे ताषीचा कार्टी 
बऱर््हाणपुर € बु-हाणपुर ) एथे बादशाही फॉज येऊन पोंच- 

लट; त्या वेळा, चांद बाबीचा राज्यांत पूवी कधीं झाठा नव्ह 
ता इतका बखेडा होऊन गेला होता. फ़रवी मोगळलोकांनीं 
वेढा दिठा, त्याचा आरंभी नेहंगनामक जो हबशी सरदार 
तिका येऊन मिळाला होता त्याणें सांगव  अहभदनगरास 
चेंढा दिता होता. पुढे जसे मोगलांचे ठशकर जवळ आहे, 
त्रसा तो निघून गेला; तथापि, आपसांत तंटे लागलेले होते 
यामुळें आपल्याचानें राज्याचे संरक्षण होणार नाही अशी 

_ निराश होऊन, चांद बीबीनें मोगठांशी तहाचे बोलणे 
पके : क हवे. . 

महाऊांत शिरून विठा 



कट. फोडून हार केठें; त्यांतून गर्दी करून शहर घेतले; थआता- 

णि जित्तके ठढाऊ लोक होते त्यांतून एक्तात्ताहि माण ठेविल्ला 
नाहीं;. तेथीठ.लठहान राजा मोगलांचा. हातांत व 

सांपडला त्यास त्यांगी केद करूत'ग्वाठेरचा कि- वनी मा 

ळुद्यावर अड्केस टाकिले. याममाणें जरी राज- १९०० स्वुले- 

ननी हातांत आठी, तथापि तें राज्य माप्त झाले स 
नाही.. पुढे दुसरा एक नामधारी राजा गादीवर १००५ स” 

बसला; शेवटी डइ० स० १६२७ मध्ये शाहजहान 

पादशाहाचा कारकीदीत या वंशाची समाप्ति झाली 

अहमदनगरास वेढा देण्याचा पूवी अकबर व त्याचा 

मांडलिक खानंदेश'चा माजी राजा यांचा बेब- द 

नाव झाला; त्यामुळें अकबराने त्याचा मुलुक त घे 

मात्र खास अम्मलांत आणिला. तो देशघेण्यास 

अकबरास एक वर्षे ठढावें लागठे, आणि. अहमदनगर हातीं 

आल्यानंतर कांही महिन्यांनी अशीरगडचा किल्ला च्हाती 

येऊन खानदेश पुरा ताब्यांत आठा. मग खानदेश व स- 
ऱ्हाड या दोन्ही मांतांतीलठ. सुभ्यांचें काम शाहजादा द्हा- 

नियलू यास सांगून, त्यास स्वानि खानान हा मधान करून 

देऊन, आणि दक्षिणेतील फोजेचे आधिपत्य, व ४ उत्त- 

अहमदनगरची लढाई, ही अबुल फकत याजवर नांत पर 
सापून आपण आय््यास गेठा. अकबर जाण्या- ९० स० 

चा पूर्वी विजापुर व गोवळकोर्डि एथील बाद- अवेलीस, 
शाहांकडन याकडेस नजराणे घेऊन वकील हि स» 

द 
आले होते; त्यांचा याणें स्वीकार करूत आपला ३सेरोस. 



४९८ हिंडुस्थानांचा इतिहास. मळ « 
ञ्ड 

मुलगा दोनियेलू याचे विंजाँपरकॅरांचां मंठीशीं लग्न लाविलें 
___ आपला वडील झंलंगा सिंठीम याणे दांडगाई केठी 

त्याचा मल- वतमान अकबरास छागल्यामुळे चर सागत. 
गा सिठीम ल्यामभाणे यास परत जावे लांगलें. त्या वेळी 
व केलर सिठीमाची उंमर ३० वषोची झालीं होती. 

ची हुशारी कमी होती असें नाहीं, परंतु त्यास 
मद्य व अफोणं यांचें अतिशय व्यसन लागून त्याची तब्यत 
संतप्त होऊन, त्याची अकर्लाह कांहींशी कमी झाली होती. 
अबुल 'फझडू यास तो आपल्या हांडवेऱ्याममाणें मानित 

असे; आणि व्याचा'च गाऱ्हाण्यांमुळं व दवेषाभुळे त्याचा स- 
म्जुतीसाठी अकबरानं अबुल फ॒झठ् याचा कांहीं दिवस 
्यडाळाळडडळळ््््््ा््््ा्क्कााककााडागकाग्ायााकाककाककाकडाकाडाकाकाकागाग्याााडा्ावयाधााााकाकागडयाडाडाडावडयाडाडाकााककाडागयडडका 

(५) हा पुढे जहान्गिर या नावाने बादशाह क्षाला 

( ६ ) सिलीम याणें स्वतांविषयी अश्ी हकीकत लिहिली आहे 
तार » अध्या झ्षरांचा एक प्याला, असे निदान बीस 

मंयं द्ररोज पीत असे; आणि जर हा शराब (ऊफ शरबत) मिळा- 

ल्याशिवाय एक तास गेला, तर माज्षे हात कांपू लागत, आणि भाजानें 
स्वस्थपर्णी बसवत नसे; पुढें मी सिंहासनावर बसल्यानंतर फकत पांच 
प्याले पीत असे आणि तेहि राञ पडल्यानंतर घेत असें. याप्रमाणें कि- 
ती दिवसपर्चेत हा बेतावर राहिला होता ते समजत नाहीं. मुसलमानी 
राजे व बडे लोक; यांमध्ये त्या वेळीं मद्यपानाचे व्यसन विशेष असे, असें 

> क पी. 

बावषर व ुमायून हे दोघेहि फार पींत असत, आणि तर्की वंशां- 
तीठ सर्व राजांचा तसाच कल होता, असं दिसते. डराणदेशांतील सु- 
फो वशाचे शाह, जांस त्यांचा कुटुंबाचा धामिकपणामळ नुकतंच मोठें प्रद 

__.. मात झालें होतें, ते एकास्ती. तर अतिशय मद्यपान करितच असत; आणि 
. शिवाय त्यांचे मद्यापानाचे प्यालें व चंबू हे त्यांणी सोन्याचे व जवाहारॉ- 

बेले होते. त्यांचीच त्यांचा द्रचाराचा. शोमेमध्यें बडुतेक शोभा 



ग०२ _ अकबर पादुशाहू. ४२१६ 

पाणउतारा करून, पुढे त्यास दुक्षिणेंत घालवून दिलें होतें 
पढे जेव्हां आपण दाक्षिणंत निघून आठा तेव्हां आपल्या 

मार्गे सिलीमानें राज्य करावें, असे अकबराने ठरविले; त्या- 

अजमीर एथील सरसुभेदार नेमून, उदेपुरचा 

रोबर जी लढाई चालली होती तिचें काम त्यावर सोपलें 

आणि व्यास लढाईमध्ये मदत करण्यास व इतर मसलती सां- 

गण्यास राजा मानासिंग यास पाठविलें. . असें झाल्यावर म- 

थम पुष्कळ वेळ गमावून नंतर ता आपल्या कामावर गेला, 

आणि ते त्यांणे बरेच तडीस नेलें होते; इतक्यांत उसमाननाम- 

क सरदाराने बंगाल्यांत बंड केलें असें व्यास वर्तमान लागले. 

त्या वेळीं मानासिंग हा बंगाल्चा सुभेदार होता, त्यास ती 

बातमी छागतांच तो आपल्या कामावर लागलाच निघून गे- 

ला; तेव्हां सिलीम याजवरीठ दाब नाहींसा होऊन, तो 

मोकळा झाठा, आणि पादशाहाची सवव फोज दुसर्या नि- 

एणीं गंतठी आहे असें पाहून उत्तराहिदुस्थानांतील सव 

मांत आपण स्वतः बळकवावे असा व्यास ठोभ उत्पन्न झा- 

ला. नंतर तो आपम्रा एथ कूच करून गेला; प- __ 

रंतु ते शहर आपल्या हवाली करण्याविषयी त्या- ब ६०० 

ण॑ मागणें केलें असतां तेथील सुभेदाराने कांही नोवेचरचा 
खुसपट काढून त्याचा हाती वाटाण्यांचा अक्षता ० स० 

दिल्या; त्यामुळे तो पुढ अलाहबांदेस गेठा, आ- १००१, 

णि आसमंतात भागचे अयोध्या व बहार हे मांत शातात 

हस्तगत करून घेता झाला. शिवाय त्याणें . अलाहबाद 

एथील ३०,००,०००, रुपयांचा खजीना बळकावला, आणि 

पादशाह असा किताब धारण केला. 

_ या वर्तणूकेनें अकबरास कितीहि दुःख झाठें असेल 





प्र २ _ अकबर पादशाहू, ५६१ 

सकसानी केली असं सिलीम याचा मनांत वागत होते, ति- 

जबदल सूड घेण्याची ही संधि आलठीशी पाहून, ती व्याणे 

जाऊं न देतां, बुंदेलखंडांतीकठ ओको संस्थानाचा राजा नर- 
सिंग देव याशीं मसलत केली, आणि त्या नरसिंग देवाने सं- 

केतानें त्यास एका आड वाटेने येऊन गांठठे. त्या अबळ फ- 

मसंगी अबुल 'फझलू मोठ्या शौर्याने लढला त- झलू याचा 
भाषि तो व त्याजे बहुतेक ठोक. मारठे गेले, स, 

आणि नरसिंग देवानं अबुल फशल याचे डोके १९०२;९० 

शाहजादा सिलीम याजकडे पाठवून दिले. या. च०3233. 

दुष्ट कृत्याने सिठीम याणे आपला काल्पनिक सूड उगविला; 

परंतु आपल्या बापाचा काळिजांत अति तीक्ष्ण बाण'च मा- 

रिला. वरील दुःखकारक वर्तमान ऐकून अकबर अविशय 

विव्हळ झाला, आणि भारी रडून दोन अहोरात्रीत याणे 

कांहीं खारे नाही, व.हा निजलाहि नाहीं. नरसिंग द्व 

याचा कुटुंबाची माणसे पकडण्यास आणि त्यांचा मुठुक 

छटून फस्त करण्यास अकबराने ठागठी'ब फोज पाठविली 
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(७) सिलीम हा पर्ढे बादशाह झाल्यावर त्याणे. आपली हकीकत 

लिहिली आहे, तींत ह्या खून आपण करिबला असें तोच कबूल करितो; 

परंतु कुराण सोडून देण्यास; व महम्मदास ईश्वराने पेगंबरी दिली नाही 

असें मानण्यास अकबरास अतळु फझळ याणें बुद्धि दिली, हणून मी 

त्यास मारविलें असा तो आपणास निंदाषी ठरवितो. त्यांच कारणास्तय 

आपल्या बापाचा बिरुद मी बंड केलें असें ती प्रतिपादन करिते, नर. 

सिंग देव हा अकबराचा सर्ब दशांतून निभाबला होता; त्या खुनी मनुष्यास 

सिलीमानें गादीवर आल्याबर मोठा अधिकार देऊन त्याची बढती केली, 

हा एंक मथम पराक्रम केला. पुर्ढे तो हमेशा त्याबर रुपा करी वब 

भरवसा ठेवित असे. 

अ “ 
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असें यास माहित नव्हते, असं दिसते, कारणं वरीछ गोष्ट 
होऊन गेल्यानंतर सिठीम याबराबरील व्यवहार बंद करा- 
वया'चा'तो एकीकडे ठेवून, त्याची आई मेल्यानंतर जा सि- 
 ठीमानाभक पादशाहाचा राणीने त्यास मांडीवर घेतले होत, 
तिलां माध्यस्थ घाठून त्याची समजाविशी करून त्याचे व 
आपले अगदीं सख्य पाडून घेण्याचा यत्न केला 

या मकाराने इंच्छिलेठे काय झाठें, आणि सिलीम' ल- 
सडीम ब वकर दरबारांत जाऊन बाहशाहास शरण आ- 

अकबर अकबराने नेहेमींममाणे ममतेने त्याचा 
यी एकी सत्कार केला, आणि पादशाही राजचिन्ह धारण 

करण्यास त्यास अधिकार दिला. नंतर लवकरच 
ह “3 कूल (कृषी .» पणी. (01: /41 ६.९1 “श्र. ८ रु जाण्याची त्याची ने- 

मणूक केंलठी, परंतु पुष्कळ निमित्ते करूंल त्याणे 
१६०३ हि» आपले कूच करणें लांबणीवर टाकिले, आणि 
स०१०१३. अशा रीतीचा लढांडेत पडण्याविषयीं आपली 
नाखुशी द्शविठी; तेव्हां कितीहि नकसान झालें तथापि 
आपली व मलाची फट पडूं द्यावयाची नाहीं, या हेतूने त्या- 

रडीम या- स अलाहबादेस परत. जाण्यास अकबराने प- 

ची आण. रवानगी दिली; तेथे तो बहुधा स्वतंतच असे 
__ सी वाईट अलांहबादेस गेल्यावर तो अतिशय व्यसनासक्त 

त्याचा वडील मुलगा स्वश्रू-हा भारी 
शा. च. दु त्रोत्यपणा करी, तेणेकरून सिठीम. यांची 



मानसिगाची बहीण इचा ) मनास इतकी लागली की ति- 
णें विष खाऊन माण दिला; तेणेकरून सिठीम याचा को- 
धाभ्नि जो पूर्वीच तप्त झाला होता, त्यांत आणखी तेळ पड- 
छे. मग सिठीमाचा रागीटपणा इतका वाढला, कीं व्या- 
खे चाकर लोक त्याजवळ येण्यास भिऊं लागले; आणि अ- 
कबराचा कारकीदीत पूर्वीचा बादशाहांचा वेळांतल्या सारखी 
दृष्ट कर्म होण्याची फार दिवस बंद झाली होतीं, त्यामुळें या- 
पुढे सिठीम हा जीं अति क्रूर क्म करूंलागला तीं ऐकून 
लोकांचा आकांत झाला, आणि अकबराचा दयाल स्वभा- 

वास तर त्यांगी फारच वीट आणिला. 
_ पुढे आपल्या मुलाशीं कोणत्या रीतीनें वतावे त्यावि- 

षयीं बादशाहास मोडी विवंचना पडली; तेव्हां स्वतः आप- 

ल्या मलास भेटून कांहीं वळेल तर पाहर्वे असा याणे निश्चय 
केला; आणि अलाहबाद एथ जाण्याकरितां निघाला. हा 
एकदोन मजला कूच करूत गेला होता, इतक्यांत आपली 
आई अतिशय आजारी आहे असें यास वर्तमान लागले; 
तेव्हां हा परतला; याची व याचा आइंची जीघंतभेट मात्र 

झाली, व ती मरण पावली. 

(८) एके बेळी सिलीम याणें एका गुम्हेगाराची जीरवतपर्णी' घाम- 
डी सोळून काढण्याचा डुकूम दिळा, तें बर्तमान अकबरास समजले तेर 
ब्हां याला त्या गोष्टींचा जो बीट आला तो पोटांत माईंना, हाणून हा झ. 
णाला, की मेलेल्या जनावराचे चाम्ड सोलून काढले असतां जास बाईट 
बाट्ते अशा पुरुषाचा मुलगा मतुष्यांशी इतक्या क्रौ्यारने बर्तून कसा देणी 
होत अत्तेठ, त्याचा मठा आचंबा वाटतो | ः 



ग आया एथ जाऊन खचितच बापास शरण जा 
प्यास गळा वें असा त्याणें निश्चय केला. असें करण्यास 

__._. एक तर आपल्या प॒त्धर्मानं, अथवा स्वाभावि 
क मीतीने हा उद्युक्त झाठा असावा; अथवा आपण दर 

राहितों. असतां, त्यांत आपला विशेष फायदा होई. बारांत्त रा] 
ल, या बुद्धीने कदाचित् तसं करण्यास तो मवृत्त झाला अः 
सावा. . . | 

सिठीम आज्यास गेला, तेव्हां बादशाहाने त्याच 
ममतेनं सत्कार केठा; परंत थोडा वेळपर्यंत त्यास 

बाद्शप- 

हाने प्रथम केदेत ठेंकिळे, त्याला अटक. केल्यामळ त्याची 

ठेवून पर वशेष फजीती होऊं नये हणन, अथवा तो मद्य 

डक्याचच दिवसांत त्यास मोकळा करून अकबराने त्यावर 
झाले तथापि त्याचा ब्रात्य स्वभाव कमी 

डळ ् ही, आणि तो आपला मुलगा 

मलगा खुसरू खुर्रू याशी हेष करूं छागठा; त्यामुळें 
ककमी अकबराचा देखत इत्तीची ठढाई चाऊली असत! 

व्या दोघांमध्ये बखेडा झाला; असं होतांच बाद: 
शाहाची पुनः असिद्धप्णे मर्जी उंतरून जाण्याचा मसंग आ- 
ला होता. त्या तंग्यांत आपल्या बापाममार्णेच स्वृश्रूनेंहि हाळा ४ 
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आणि मी दारूपिणार नाही अ- 



शि 

यर अल दिसर्त; आणि इ० स* १६०५ चा सप्रेंबरर्मा 
जारी पडठा. "याचा मध्याचा सुमारास साचा वाखा जास्त 

होऊन क्षुधा अगदीं ना 
तां बरा होण्याः 
काळांत दिसून आलें मरावयाचा पूर्वी दहा दिवस 

अकबराने अगदी आंथरूण धरिर्ठे. अकबर अखेरपयत 

शुद्धीवर होता, परंतु यापुढे त्यास कारभार करण्यार्चे साम- 
थ्थे राहिले नव्हते. पुढे याचा मार्गे कोण गादीवर बसतो, 
बराच इकडे सवोचा दृष्टि लागल्या, आणि दरबाराम- 
मार्गे गादी ये फळ्या पडून त्यांचे आपसांत कलह माजले. 

ण्याबे- आपल्या मार्गे सिठीमाने. गादीबर बसावे, असे 

हाचे दुसरे मुलगेहि 
होता; तथापि त्याणे बंड केल्यामुळे त्याचा मान कमी हो- 

अमतिष्ठा झाली होती, आणि 

फौज व दुसरे अ त्याचा हाताखाठ'ची 
या सवोपासून तो दूर झालेला 

रवाने आहझिम या किताबाचा अकबराचा 
सिलीम या- स्वशरू चै स्य 

त राजपद आठे होते सरदारांनी 



ठी. ( आभा एथे जो सरकारवाडा आहे तोच शहरचा बाले- 

किल्ला आहे. ) वरी झालेला मकार पाहून आपल्या देहावर 
कांहीं संकर पडेल अशी सिलठीम यास वास्तविक भीति 
पडली; त्यामुळे तो आजारीपणार्चे निमित्त करून राजमं- 
दिरांत जाईनासा झाला. त्याचा मुलगा शाहजादा स्वुरम 
हा अगदीं ठहान होता, तथापि त्याणें आपल्या बापाचं 
सांगणे ऐकिले नाहीं, व आपल्यासहि जडजोखीम होईल 
यावर लक्ष दिले नाही; त्याणे सांगितठं की आजोबा जीवंत 

 आहेपयेत मी त्याचापासून कधीं हाटणार नाहीं. सिली- 
म॑ न आल्यामुळे अकबरास दुःख झाले, परंतु तो न येण्या- 
खे कारण याचा मनांत आलें. त्याची भेट व्हावी अशी 
अकबराने वारंवार आपली उत्कंठा मकट केली, आणि 
माझा मार्गे हाच राज्यांचा वाजवी माठक आहे असें 
पुनः याणें स्पष्ठ सांगितठे; आणि खुश्रूस बंगालमांत देऊन 
त्याचीं सोय काढावी अशीहि याणे इच्छा दर्शविठी 
सिलीम याचा पक्षास कांहीं दरबारांतीठ मोठे मतिष्ठितं मा- 
नकरी' हेहि अद्यापि होते; त्यांणीं यत्न केल्यामुळे, आणि 
बादशाहानंहि वर सांगितल्याममाणं आपला अभिमांय दर्शे- 
वेल्यामुळे, सिलीमाचा विरुद्ध पक्षास जे कभी पायरीचे स- 

रदार मिळाले होते, ते सर्व तो पक्ष सोडून याला मिळाले. 
नंतर जर आपण यापुढें आग्रह केला, तर आपणास कोणी 
मदत करणार नाहीं असं, अझीझ याचा लवकरच दृष्टीस 

पडून, त्याणें शहाणपण करून सिलीम याजबराबर गुप्तपणे 
बोळ लाविले, मानसिंग याजवर अझीक्षाममाणे 



नहि आजवाचें बोलणें पडल्यावरून त्याणेंहि शेवेठी सिली 
मास मदत करण्याचें कबूल केलें. नंतर सिठीम राजवा- 
ड्यांत गेला. त्या वेळीं अकबर मरणोन्मुख झाठा होता, 
तथापि याणें त्याचा भीतीर्ने सत्कार केला. पुढं अकबरा- 
चचा काळ झाला त्या वेळची हकीकत सिठीम .याणें. मात्र 
लिहिलेली आहे. तो मकार सिलठीम वर्णन करितो, कौ जा 
खोठींत अकबर निजलेला होता, तेथें सवे उमरावठोकांस 
बठावून आणण्याची वत्याणें मठा आज्ञा केली; त्या वेळ्ठी 
अकबर ह्मणाला कीं “ जा लोकांनी मजबराबर इतकां वर्षे 
श्रम केले, आणि मळा कीति मिळवून दिली. व्यांशी तुझ 
वांकडें असावे हं मला सहन होत नाहीं. ” पढे ते सवे जम- 

“त्यांजवळ त्याण सयक्त संभाषण केलें आणि आ- 

शाभारित दृष्टीने त्यांकडे पाहन मी कोणाचा अपराध केला 
असे, तर मला क्षमा करावी, असें. मागणें मागितले, 
त्या वेळी सिलीम अकबराचा .: पा्यांजवळ लोटांगण 

घालन ढळढळां रड ठागला; परंत अकबराने त्यास आपटी 
वार खंणेन दाखविठी विली; आणि आपल्या 

कमरेस बांधण्याविंषयीं त्याठा खुणा करून दाख- 

विल्या. : इतका तों त्या वेळीं ग्लान झाठा होता; नंतर ती 

त्यांची ग्लानी जाऊन पुनः तो सेलटांमाजवळ बोलू लागला; 

आणि आंपेल्या कुटेंबांतीठ बासकामनुष्यांचा सुखाची ३ रचा” न 

भझआवडता तर 



बळावून आणविठे, आणि त्याचा समक्ष ९, त. 
मुसलमानी धमाममाणें नमाज पढून जसे सर्व ५३ आकूरो- 

चांगळे मुसलमान संस्कार करून मरुतत जातात, १८ ९"१० 
त्याममाणें करून हा मरण पावला 

. अकबराचा शरीरा'चा बांधा मजबूद अ- च 
सून, हा सुंदर होता. याची मुखचर्या मनोरंजक 
होता, व याची चाठचथया मोठी वेधक असे 

याचे शरीरसामथ्ये व उद्योग हीं दोन्ही फार होतीं. हा 
तारुण्यांत मद्यपान व उत्तम मकारचे खाणे पिणें इत्यादि यां- 

त सुख मानित असे, परंतु पुढे लवकरच हा सावध होऊन 
मितहारी झाला. वषोतून अमुक दिवस मांस भक्षण करा- 
वया'चे नाही, असा याचा नियम असे; ते दिवस एकंदर 
वर्षात सर्व मिळन तीन महिने भरत. याची नेहेमीं थोड्या 

मीति असे. त्यामुळ पुष्कळ वेळा रात्रींचा रात्री हा जाग- 
रणांत घालवित असे. अकबर हा बह्ठुधा सावेकाळ ल- 
ढायांत गुंतलेला असे, आणि हिंदुस्थानांतील दुसऱ्या कोण- 
त्याहि पादशाहापेक्षां याणे आपल्या मुठुकाचा व्यवस्थेम- 
ध्ये पुष्कळ चांगले फेरफार केळे; तथापि याणें आपल्या 

( ५) गोव्याहून जेसुइट पंथाचे पोर्तृगीस लोक झकबराचा दरबारांत 
गेले होते, ते याविषयी असें वर्णन करितात, की अकबर हा सुमारे “५० 
वर्षांचा होता, यार्चे शरीर यरोपीयन लोकांसारखे गोरे होतें, आणि या- 
ची बुत्धि विशाल होती. याणं आह्या सर्वांचा विटक्षण स्नेह्भावानें स्वी- 
कार केला.” इत्याद. | त न 



 फरसूद सांपडत असे. जनावरांचा ज्ञांन्या, व तसेच शारीर- 
बलाने व कुशलतेने कसरत करितात ती, हीं पाहण्याची या- 
स मोठी मीति असे; तथापि याठां शिकारीत विशेष आनंद 
होत असे; आणि त्यांतहि वाघ मारून टाकणें व जंगली 
हत्तींचा कळपाचा कॅळंपं पकडणे यांत ( साहस वं भ्रम यां- 
ची गोडी घेण्याची याला भीति असे यांमळं ) यास विशेष 
आनंद होई. फकत कसरतीकरितांच हा कधीं कधीं श्रम 
घेत असे -- एकदां लगत दोन दिवसांत हा अजमीराहून 
आणग्रयास (११० कोश ) घोड्यावर बसून गेठा आणि 
त्याच ममाणें याणे पुष्कळ मजला केल्याशिवाय हा दिव- 
सांत १५ किंवा २० कोशपर्यंत पार्यी चाठत जात असे 
याचा विलक्षण शोयोचा -उंदाहरणांनी तर यांचा इतिहास 
भरूंन गेला आहे. जसा मसंगी विचार करून हा जोखमां- 
त पडत असे, तशी अरिष्टांत पडावे अशी कांही याला स्वा- 

भाविक'च भीति असूनहि हा साहस करण्यास उद्यक्त होत 

असे. इतकेहि असून यांस यद्धांची विदोष मींति होती अ- 
से नाही. यद्धांचे कारणं पडे, तेव्हां हो यद्धमसंगांत जाऊ- 
न तेथे आपली संवे बुद्धि व सामंथ्यं, ही खचून युद्ध करी; 
परतु लढाईचा शेवट झाला, हणजे पुढीठ काम आपल्या 
सरदारांवर सोपवून आपणं परते जाऊन राज्याची व्यंवस्थार 

५... .__. पाहवयास लागे. कधी कधी यांचा ठढाया फार वाढत 
छ्या; परंतु याणे . जे मांत घेतले, ते पुरे जिंकून घेतले 

(दृल्डाजवळचा मुठुक खेरीज करून, बाकी हिदुस्थानाचा 
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असे नाहीं; परंतु जे देश याणे घेतले,ते पूर्वी दिछीचा पाद- 

शाहांचा ताब्यांत होते; यास्तव अर ते परत जिंकून घेण्यास 

हा यत्न न करिता, तर त्या वेळचा लोकांत याची स्तुति न 

होतां, निदाच झाली असती. 


